
2022 m. birželio 24 d., penktadienis Nr. 49 (925)Nepriklausomas rajono laikraštis

Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,78 Eur

Rašytoja Ieva Dumbrytė apie jos laukiančią Liudo Dovydėno 
premiją: „Tai tarsi išmintingos praeities delnas ant peties“

3-4 p.

Rokiškio mokyklos-darželio 
„Ąžuoliukas" kiemelyje susitikimas 
su gyvūnėliais

Kraštiečio iš Rokiškio 
atminimui pasirašyta 
sutartis su jo vardo 
universitetu

15 p.

2 p.

PRENUMERUOKIT

LAIKRAŠTĮ

TELEFONU

8 666 76777

7 p.

Birutės ir Virginijaus Dapkų ūkyje 
lapės išsinešė net 36 vištas

6 p.
Žiemą, vidurnaktį, likęs už durų, 
„šildėsi“ automobilyje ir gavo baudą

7 p.
Nemokami filmų 
seansai po atviru 
dangumi „Kino 
karavanas“ 
Salose ir Rokiškyje4 p. 8 p.

Apie buvusios „vakarinės“ mokyklos bei bendrabučio 
virsmą į „Rokiškio Sirenos“ redakciją ir kavinę „Pupelė“

5 p.



Nepriklausomas rajono laikraštis

2022-06-24 2 psl.

Aleksandravėlėje įvyko 
ataskaitinis - rinkiminis 
bendruomenės susirinkimas

Birželio 18 d. įvyko 
Aleksandravėlės ataskaiti-
nis - rinkiminis bendruo-
menės susirinkimas.

Išrinkta bendruomenės 
taryba. Pirmininkas Alfredas 
Pučinskas, tarybos nariai: 
Vita Jonėnienė , Lina Jermo-
lajeva, Algirdas Kavaliaus-
kas, Marija Sinkevičienė, 
Genovaitė Šajaukienė, Dalia 
Veleckienė. Revizijos ko-

misija: Diana Balčiūnienė, 
Benas Kundelis, Dalia Še-
jaukienė.

Po susirinkimo vyko 
Obelių SPN kultūros padali-
nio, Aleksandravėlės kaimo 
kapelos „Pilenė" (vadovė 
Jurgita Raugienė) romansų 
popietė „Prisiminimų verpe-
tai".

Aleksandravėlės kaimo 
bendruomenės inform.

Įvyko Rokiškio jaunimo organizacijų 
sąjungos „Apvalus stalas” akademija

Birželio 18 dieną vyko Ro-
kiškio jaunimo organizacijų 
sąjungos „Apvalus stalas” 
akademija.

Projektas finansuotas Ro-
kiškio savivaldybės Jaunimo 
iniciatyvų programos. Akade-
mijos tikslas - skatintĮvykoi 
RJOS „Apvalus stalas“ narių 
bendravimą ir bendradarbiavi-
mą, stiprinti narių institucinius 
gebėjimus bei kompetencijas, 
dalintis patirtimi ir žiniomis, 
sprendžiant iškilusias proble-
mas.

Šio renginio metu lekto-
riaus Aido Gedmino pagalba 

organizacijų nariai aiškinosi 
kas yra nevyriausybinė orga-
nizacija, jaunimo nevyriausy-
binė organizacija, savivaldybių 
jaunimo organizacijų taryba ir 
jaunimo politika, o vėliau gili-
no žinias apie savanorystę, jos 
naudą ir patirtis.

Pasibaigus lektoriaus pro-
gramai vyko socializacijos va-
karas, kurio metu organizacijos 
nariai praleido šiltai ir jaukiai 
vakarą, galėjo pabendrauti ir 
artimiau susipažinti.

Rokiškio jaunimo 
organizacijų sąjungos 

„Apvalus stalas" inform.

Istorijos - pilietiškumo 
pamokėlė netradicinėse erdvėse 

Rokiškio mokyklos-dar-
želio „Ąžuoliukas" prieš-
mokyklinės grupės „par-
tizanukai" Obelių šilo 
kautynių vietoje klausėsi 
muziejininkų pasakojimo 
apie laisvės kovotojus, pa-
gerbė juos uždegdami žva-
kutes, apžiūrėjo bunkerį, 
buvo aktyvūs klausytojai ir 
klausinėtojai.

 
O labiausiai sužavėjo tai, 

kad mokytojai Emai Va-
lentaitei pasiūlius sugiedoti 
himną, visi labai noriai ir 
gražiai sugiedojo. Šaunuo-

liai! 
Grįždami iš šilo žingeidūs 

vaikai dar pabuvojo bun-
keryje ir tremtinių barake, 
kurie pastatyti Laisvės kovų 
istorijos muziejaus Obeliuo-
se kieme. Tai buvo šiek tiek 
istorijos per potyrius.

Muziejininkai dėkoja 
šaunioms mokytojoms ir au-
klėtojoms organizavusioms 
istorijos - pilietiškumo pa-
mokėlę netradicinėse erdvė-
se.

Laisvės kovų muziejaus 
Obeliuose inform.

Rokiškio mokyklos-darželio „Ąžuoliukas" 
kiemelyje susitikimas su gyvūnėliais

Birželio 17 d. popietę, 
Rokiškio mokyklos-dar-
želio „Ąžuoliukas" kieme-
lyje susitikome tam, kad 
pasidalintumėme įvairių 
gyvūnėlių džiaugsmais.

Ir čia, vietos draugys-
tei užteko visiems: įvairių 
veislių šuniukams, kačiu-
kams, veisliniams triušiu-
kams, amerikietiškoms 
sraigėms.

Dėkojame bendruome-
nei, kad randa laiko dalintis 
ir už neįkainuojamas pamo-
kas vaikams.

Rokiškio mokyklos-
darželio Ąžuoliukas 

inform.

Tūbeliečiai lankėsi Jelgavoje ir Liepojoje
Rokiškio Juozo Tūbelio 

progimnazijos moksleiviai 
lankėsi Latvijos mokslo 
įstaigose, kuriose savo lai-
ku mokėsi žymus Lietuvos 
politikos veikėjas Juozas 
Tūbelis. Mokiniai aplankė 
Jelgavoje esančią buvusią 
Mintaujos gimnaziją ir Lie-
pojoje įsikūrusią mokslo 
įstaigą. Jelgavoje buvusia-
me gimnazijos pastate šiuo 
metu veikia istorijos mu-
ziejus, o buvusi Liepojos 

gimnazija šiuo metu užda-
ryta remontui. Čia įsikūręs 
Liepojos universitetas.

Šiose mokslo įstaigose 
mokėsi ir kiti žymūs Lietu-
vos žmonės: Antanas Sme-
tona, Jonas Smilgevičius, 
Kazimieras Bizauskas, 
Stanislovas Narutavičius, 
Aleksandras Stulginskis ir 
Vladas Mironas.

„Rokiškio sirena“ 
inform.

Lietuvos paštas 10 kartų didins leidinių prenumeratos pristatymo kainas
Lietuvos paštas antrus 

metus iš eilės kelia leidinių 
prenumeratos pristatymo 
kainas miestuose. Pernai 
jos augo dukart, o nuo kitų 
metų – 10 kartų. Leidėjai tai 
vadina šantažu ir sako, kad 
pristatymas taps brangesnis 
nei leidinys, rašo portalas 
vz.lt.

Susisiekimo ministras Ma-
rius Skuodis pernai lapkritį, 
prieš pirmąjį leidinių prenu-
meratos pristatymo brangi-
nimą miestuose kalbėjo, kad 

kartu su Kultūros ministerija 
ieškos sprendimų, kurie galė-
tų pagelbėti nelengvus laikus 
išgyvenančiai žiniasklaidai. 
Sprendimus žadėta įgyven-
dinti iki 2023-ųjų, tačiau kol 
kas jie nepriimti. 

Žurnalo „Savaitė“ rinko-
daros ir pardavimų vadovas 
Kęstutis Bulka teigia, kad si-
tuacija yra gąsdinanti. Anot 
jo, kitąmet prenumeratos pri-
statymo kaina augs nuo 5 iki 
50 centų, pristatymo įkainis 
mieste bus didesnis už bendrą 
žurnalo kainą parduotuvėse. 

„15min group“, jungian-
čios ir žurnalų leidėją „Media 
Bitės“, vadovas Tomas Balže-
kas teigė, kad didinat kainas 
Lietuvos paštas užsiima šan-
tažu. Pasak jo, kitose valsty-
bėse kalbama apie visą spau-
dos prenumeratos pristatymo 
kompensavimą, nes ji nyksta.

Nacionalinės rajonų ir 
miestų laikraščių leidėjų aso-
ciacijos direktorė Rasa Navic-
kienė sakė, kad jau pernai 100 
proc. augę pristatymo įkainiai 
buvo didžiulė problema, juo-
lab kad dauguma leidėjų jau 

buvo pardavę prenumeratas, 
tad ir kainų pakelti negalėjo.

Lietuvos pašto Tinklo 
padalinio vadovas Jonas Sa-
dauskas teigė, kad prenume-
ratos paslaugų teikimo įkainių 
pokyčiams kitąmet įtakos turi 
prekių ir paslaugų infliacija, 
dėl didinamo darbo užmokes-
čio augančios sąnaudos bei 
mažėjančios korespondenci-
jos apimtys, dėl kurių suma-
žėja laiškininkų aptarnaujamų 
adresų tankis ir išauga savi-
kaina.

BNS inform.
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Rašytoja Ieva Dumbrytė apie jos laukiančią Liudo Dovydėno premiją: 
„Tai tarsi išmintingos praeities delnas ant peties“

Birželio 28 d. Rokiš-
kio rajono savivaldybės 
Juozo Keliuočio viešojoje 
bibliotekoje bus įteikta 
žymaus XX amžiaus ra-
šytojo Juozo Dovydėno 
literatūrinė premija. Ja 
apdovanojamas geriausio 
naujo lietuviško roma-
no autorius. Šiais metais 
tokia autorė - Ieva Dum-
brytė, kilusi iš Panevėžio. 
Apdovanojimas skiria-
mas už romaną „Šaltie-
nos bistro“, kurį 2021 
metais išleido leidykla 
„Kitos knygos“. Lietuvių 
literatūros ir tautosakos 
institutas romaną „Šal-
tienos bistro“ išrinko kū-
rybiškiausia 2021 metų 
knyga. Be abejo, gana 
novatorišką knygą išlei-
dusi autorė ir pati yra 
pakankamai originali as-
menybė, todėl „Rokiškio 
Sirena“ jai pateikė keletą 
klausimų – norime susi-
pažinti.

Pradžioje uždavėme 
visą šūsnį klausimų ir pa-
prašėme papasakoti šiek 
tiek biografijos detalių. 
Klausimai: Iš kur esate 
kilusi? Kokioje srityje 
darbuojasi (ar darbavo-
si) Jūsų tėvai? Koks daly-
kas geriausiai sekėsi mo-
kykloje? Kas sutrukdė 
įstoti į filologiją? Baigėte 
istorijos mokslus. Kuria-
me universitete? Prista-
tant Jūsų knygą, užsime-
nama, kad esate dirbusi 
keisčiausius darbus. Ko-
kie jie?

- Esu kilusi iš Panevė-
žio. Mano tėvai - skirtin-
gų sričių specialistai: tėtis 
taiso variklius, taip pat 
turi profesinį, visuomet jį 
lydintį, agronomo šešėlį. 
Mama – lietuvių kalbos 
mokytoja. Mokykloje gal 
nė nebuvo tokio dalyko, 
kuris geriausiai sektųsi. 
Net ir darbų pamoka man 
būdavo iššūkis: siuvinėjau 
grubiai ir nemokšiškai, o 
kaip numegzti kojinę su 
tais penkiais virbalais, 
man iki šiol yra didi mis-
terija. Pavykdavo tikrą de-
šimtuką gauti tik tada, kai 
gamindavau valgyti. Deja, 
tokių pamokų buvo mažai. 
Apskritai mokykloje, kai 
dabar pagalvoju, įdomiau-
sia buvo žmonės. Buvo 
pamokų, kurių nemėgau, 
tačiau su dideliu smalsu-
mu eidavau dėl mokytojo. 
Mano mokykla mus, atėju-
sius su treningais ir mur-
zinais veidais, labiausiai 
mokė būti žmonėmis, kurti 
ir bendrauti. Žiūrint retros-

pektyviai, man atrodo, tai 
geriausia, ką man mokykla 
davė. Tad jeigu jūsų vaikas 
namo parsineša ketvertu-
ką, nepykite ant jo, gal jis 
ten išmoksta daug svarbes-
nių dalykų negu tvirtagalė 
priegaidė ar kas yra Nige-
rijos sostinė.

Įstoti į lietuvių filolo-
giją sutrukdė prastai iš-
laikytas lietuvių kalbos 
egzaminas. Galėjau be di-
delių problemų sukabinti 
nosines ir sudėti kablelius, 
tačiau rašinių rašyti nemo-
kėjau, kaip ir interpretuoti 
eilėraščių. Po tiek gyveni-
me perskaitytų knygų ir ei-
lių vis dar to neišmokau ir 
vienas Dievas žino, kodėl.

Įstojau į taikomąją is-
toriją Vilniaus pedago-
giniame universitete be 
galimybės įgyti pedagogo 
specialybę, kur per keletą 
metų pavadinimas kon-
vertavosi į Lietuvos edu-
kologijos universitetą, o 
dabar šis universitetas tapo 
Vytauto Didžiojo švietimo 
akademija. Panašu, kad 
universiteto pavadinimas 
patyrė ne ką mažiau iššū-
kių nei Abiejų Tautų Res-
publikos istorija.

Darbų mano gyvenime 
būta ne tiek keistų, kiek 
labiau įvairių. Pabandysiu 
išvardyti paeiliui nuo pir-
mojo darbo: dirbau valy-
toja Nidos viešbutyje, mo-
kyklos budėtoja, rūšiavau 
padėvėtus rūbus ir šlaviau 
apleistus namus, Anglijoje 
dirbau rūbų sandėlyje, pir-
mam kurse dirbau kontorų 
valytoja Vilniuje, dirbau 

mėšlo valdymo praktikos 
apklausų atlikėja, nacis-
tinių nusikaltimų tyrėja, 
telefonu pardavinėjau per-
lus, Bibliją ir vitaminus, 
dirbau žlugusių įmonių 
archyve, batonų pjausty-
toja „Rimi“, vieną dieną 
teištvėriau darbą turizmo 
agentūroje, kurioje reikė-
jo suorganizuoti kelionę 
į mėnulį, dirbau knygyne 
konsultante, tris kartus dir-
bau virėja skirtingose įs-
taigose, dirbau žurnaliste, 
pardavinėjau fejerverkus, 
du kartus dirbau banke.

- Galbūt koks nors gy-
venimo įvykis buvo pos-
tūmis parašyti šį kūrinį?

- Pagrindinis postū-
mis buvo apskritai rašyti. 
Manau, kad iš kiekvieno 
įvykio, ištikusio žmogų 
gyvenime, galima parašy-
ti knygą, netgi jei tai būtų 
tik pamesti raktai. Žinoma, 
tam, kad atskleistum tokias 
situacijas, reikia plunksnos 
mago arba bent jau profe-
sionalo. Kadangi litera-
tūroje žengiu pirmuosius 
žingsnius, kaip precedentą 
pasirinkau savo gyvenimo 
įvykį, t. y. darbą virtuvė-
je, kurioje buvo labai daug 
spalvų, emocijų, keisčiau-
sių ir įdomiausių žmonių, 
daug fizinių ir emocinių 
išbandymų, idėjų, kurias 
nors vežimu vežk. Ši tema 
daug man pati apie save 
papasakojusi, tad man nė 
nereikėjo labai daug pri-
dėti.

- Kaip apibūdintumėte 

šios knygos žanrą?
- Autobiografinė absur-

do ataskaita arba, jeigu 
visai paprastai, manau, tai 
gali būti ir auto-fikcija.

- Pavadinimas „Šaltie-
nos bistro". Tikriausiai 
čia maisto ruošimo re-
ceptų nerasime? Kas yra 
knygos pagrindiniai vei-
kėjai?

- Knygoje pagrindinis 
veikėjas yra vienas, o visi 
kiti yra tik protagonisto 
atspindžiai, tik pagrindi-
nio veikėjo susigalvotos 
jų etiketės, įdėtos emoci-
jos, viltys ir jų žlugimai. O 
pats pagrindinis veikėjas - 
vėjo mėtomas, kaip ir daž-
nas jaunas žmogus. Tarsi 
suprantantis, kad galintis 
geriau, įdomiau, tačiau iš 
pasidavimo daugiau nieko 
nedarantis, nebandantis. 
Suprasdamas savo menku-
mą, norėdamas pateisinti 
paties susikurtą pasaulį, 
pagrindinis veikėjas daž-
nai šaiposi iš savo menku-
mo, tarsi mesdamas liki-
mui iššūkį, o likimui – visa 
tai yra tas pats.

- Kokių emocijų gali-
me tikėtis, skaitydami šią 
knygą - juoko, nuostabos, 
liūdesio, beviltiškumo 
ar...?

- Turbūt nieko nėra bai-
siau, kai kas nors prieš 
sakydamas anekdotą pasa-
kys, kad jis bus labai juo-
kingas. Tada klausydamas 
nebegalvoji nieko daugiau, 
kaip pasiruošti tam neap-
sakomam juokingumui ir 

galiausiai net nesupranti, 
kad tas anekdotas baigėsi, 
visiškai nebuvęs nė trupu-
čio juokingas. Prisiklau-
sius tiek daug anekdotų, 
labai sunku pasakyti, ko-
kios emocijos galima ti-
kėtis iš „Šaltienos bistro“. 
Daugelis sako, kad jis juo-
kingas, bet nė neabejoju, 
kad daug kam jis gali pa-
sirodyti visai nešmaikštus, 
kai kuriems gali atrodyti, 
kad tai vulgari ir neskonin-
ga knyga. Man rašant, irgi 
juokinga nebuvo. Viskas 
priklausys nuo to, ko skai-
tytojas ieško tame romane. 
Svarbiausias dalykas, kad 
skaitančiajam būtų ne-
nuobodu. O jei nuobodu, 
geriau nešvaistyti brangių 
minučių ir, užvertus kny-
gą, nuveikti kažką keisto ir 
įdomaus.   

- Nors esate minėjusi, 
kad nepavyko tapti nei 
sienlaikraščio rašytoja, 
nei filologijos studente, 
nei žurnaliste, Jūs vis tiek 
rašote. Ar tai - užsispyri-
mas siekti savo tikslų?

- Nežinau tiksliai, ar tai 
užsispyrimas. Gal netgi 
atvirkščiai, tai - nuolatinių 
pasidavimų virtinė. Aš no-
rėjau įstoti į lietuvių filo-
logiją, bet nė nebandžiau 
to daryti, nes žinojau, kad 
nepasiseks. Turėjau vieną 
darbą, kai rašiau užsako-
muosius straipsnius ir tai 
galėjo būti mano trampli-
nas, bet greit pasidaviau 
ir daugiau nebenardžiau 
po šią industriją - man ne-
patiko griežti rėmai, ku-

rie nuolatos keičiasi, pri-
klausomai nuo to, kas tą 
straipsnį užsako. Taip pat 
rašiau istorinius straips-
nius – irgi greit mečiau. 
Turbūt nuo pat vaikystės 
jutau, kad žodis yra mano 
stichija ir ilgai ieškojau 
erdvės, kur galėčiau savo 
stichiją apgyvendinti. 
Žmogui, suprantančiam, 
kad jam džiaugsmą kelia 
tik pupų sodinimas, turbūt 
kils idėja jas pirmiausia 
pasisodinti vazonėly ant 
palangės, vieną lysvę dar-
že, kol galiausiai žmogelis 
apsisės lauką, nes kitaip 
tiesiog negali, nes tai - be-
veik instinktas.

-Ar tenka bendrauti su 
kitais rašytojais?

- Labai nedaug.

- Kokių tenka išgirsti 
nuomonių apie savo kny-
gą?

- Nuomonės kaip genys 
- labai margos. Nuo „pui-
kiai sudėliota kalba“, „be 
galo įžvalgu“, „nuostabūs 
palyginimai“, „neapsako-
mai sodrus tekstas“, iki 
„kapeikos nevertas raši-
nys“, „pasišlykštėjimą ke-
liantis“, „visiškai nepavy-
kęs skaitalas“. Tačiau abi 
puses suprantu, aš tokių 
pat margų minčių turėjau 
rašydama ir redaguodama 
savo knygą.

- Galbūt be rašymo 
dar ką nors kuriate (pvz., 
piešiate)?

- Labai norėčiau piešti, 
į 4 psl.
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kartais ir papiešiu, bet man 
tragiškai neišeina. Moku 
tik maždaug nupiešti žmo-
nių veidus su labai dide-
liais dantimis ir ausimis. 
Kai bandau nupiešti kokį 
gyvūną, tai tiesiog atrodo 
kaip cukinija su kojomis. 
Norėčiau ir groti, ir piešti, 
lipdyti iš molio, bet viskam 
reikia laiko ir įgūdžių, ku-
rių nesuspėjau įgauti. Kai 
jau labai jaučiu, kad noriu 
kažką kurti, bet ne rašyti, 
einu gaminti valgyti. Mais-
to gaminimo procesas yra 
ypač pilnas meno ir kūry-
biškumo. Sukūrusi patie-
kalą, jaučiuosi ne prasčiau 
kaip parašiusi keletą pusla-
pių knygos.

- Ar turite noro išleisti 
dar bent vieną knygą?

- Tikrai taip. Daugiau 
nei metus rašau naują kny-
gą. Ketinu greit užbaigti ir 
maždaug tiek pat laiko at-
sidėti jos vystymui, šlifavi-
mui bei redagavimui.

- Ką Jums asmeniškai 
reiškia L. Dovydėno pre-
mija? 

- Kai parašai pirmąją 
knygą, nesitiki nieko dau-
giau, kaip tik kad ją aps-
kritai kas išleistų, tad Liu-
do Dovydėno premija man 
buvo visų pirma be galo 
didelis netikėtumas. O bet 
koks įvertinimas jaunam 
kūrėjui yra kaip ambrozija, 

ji ne tik duoda užuovėją, 
bet skatina ir netgi įparei-
goja. Man asmeniškai Liu-
do Dovydėno vardo premi-
ja yra labai sakrali ir kone 
mistiška. Aš turiu nemažai 
mėgstamų, kai kuriems at-
rodytų, seno kirpimo, ra-
šančių apie kaimą, buities 
aktualijas, autorių ir dažnai 
galvoju: „Ojėj, jei tokie 
rašytojai paskaitytų mano 
knygą, jiems tikrai nepatik-
tų“. Tad Dovydėno premija 
man yra lyg rankos paspau-
dimas tų laikų kartos, kuri 
praėjo, tų autoritetų, su ku-
riais man niekada nebeteks 
pasikalbėti. Tai tarsi išmin-
tingos praeities delnas ant 
peties, kuris leistų suvokti, 
kad viskas yra gerai. Tai 

neapsakomas jausmas. 

- Ar turite bent kokių 
sąsajų su Rokiškiu?

- Turiu bendradarbę iš 
Rokiškio, kasdien girdžiu 
nuostabią šio krašto tarmę. 
Šiais laikais jauno žmo-
gaus lūpose tai yra neįkai-
nojama. Taip pat neseniai 
susidomėjau Matildos Ol-
kinaitės, kuri gyveno čia 
pat, Panemunėlyje, kūryba. 
Man Matilda labai artima, 
kaip šeimos narė, kaip ge-
riausia vaikystės draugė, 
kuriai kažkodėl reikėjo 
išvažiuoti gyventi į kitą 
miestą ir mes niekada ne-
besusimatėm. O ir Rokiškis 
ne ką mažiau sūpuojantis 
aukštaitiškumą lopšys nei 

Panevėžys, mano gimtasis 
miestas. Man artimas šis re-
gionas, kalba, o žmonės čia 
atrodo savi tarsi giminės. 
Manau, įtaką daro tas pats 
atpažįstamas, savas ir bran-
gus žodis bei jo skambesys.

Konkuruoja su 
geriausiais
Primename, kad šios 

literatūrinės premijos lau-
reatais yra tapę rašytojai 
Romualdas Granauskas, 
Leonardas Gutauskas, Vy-
tautas Martinkus, Valdas 
Papievis, Vladas Kalvaitis, 
Donaldas Kajokas, Grigo-
rijus Kanovičius, Kristina 
Sabaliauskaitė, Birutė Jo-
nuškaitė, Sigitas Parulskis, 
Markas Zingeris, Rugilė 

Audenienė. 
Šiemet premijai taip 

pat buvo pasiūlyti: San-
dra Bernotaitė (romanas 
„Akys chimeros“), Undi-
nė Radzevičiūtė (romanas 
„Minaretas ir 7“), Tomas 
Vaiseta (romanas „Ch.“), 
Dainius Vanagas (romanas 
„Oderis“), Vita Vilimaitė 
Lefebvre Delattre (romanas 
„Kvėpuoti kitais“), Tadas 
Žvirinskis (romanas „Ma-
nuscriptum discipuli, arba 
Studentiška 1990–1991 
metų kronika“). Pasirinkta 
literatūros debiutantė Ieva 
Dumbrytė. Ją bus galima 
sutikti birželio 28 d. premi-
jos įteikimo ceremonijoje. 

Rita GRIGALIENĖ
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Kraštiečio iš Rokiškio atminimui pasirašyta sutartis su jo vardo universitetu
Siekiant išsaugoti profe-

soriaus Mykolo Romerio, 
gimusio Rokiškio krašte, 
atminimą, Rokiškio rajono 
savivaldybė sutarė pasirašy-
ti bendradarbiavimo sutartį 
su M. Romerio universitetu 
(MRU) Vilniuje. Abi šalys 
tikisi abipusės naudos: vieni 
– mokslo bazės, kiti – pri-
traukti daugiau studentų.

Daugiau galimybių
Pasak Rokiškio rajono sa-

vivaldybės Švietimo ir sporto 
skyriaus vedėjo pavaduotojos 
Ritos Elmonienės, universi-
tetas šiemet gegužę, minė-
damas M. Romerio gimimo 
dieną, Bagdoniškyje surengė 
Teisinės minties šventę, tikisi 
tęsti šią tradiciją ir įgyvendinti 
naujus projektus, kuriuose ak-
tyviai dalyvautų Rokiškio ra-
jono savivaldybės mokytojai 
ir mokiniai, kultūros ir verslo 
atstovai.

„Jau šiuo metu į bendrą 
projektą dėl M. Romerio at-
minimo puoselėjimo su uni-
versitetu aktyviai įsitraukė 
mūsų rajono Obelių gimna-
zijos bendruomenė. Bendra-
darbiavimo sutartis suteiks 
galimybę Rokiškio rajono 
švietimo bendruomenei  to-
bulinti kompetencijas ne tik 
įvairių sričių specialistams, 
bet ir mokiniams. Universite-
tas atsižvelgdamas į trūksta-
mų specialistų poreikį rajone, 
koreguos studijų programų 
pasiūlą, vykdys reikalingus 
tyrimus“, – sutarties naudą 
aiškino R. Elmonienė.

Pagal bendradarbiavimo 
sutarties sąlygas, mūsų savi-
valdybės atstovus universi-
tetas kvies bendradarbiauti 
kuriant Ekonomikos ir vers-
lo akademiją moksleiviams. 
Akademija gimnazistams 
sudarytų galimybę nemoka-
mai gauti ne tik teorija, bet ir 
praktika paremtas paskaitas 
ir užsiėmimus verslo, ekono-
mikos, finansų temomis. Pas-
kaitas skaitytų ir užsiėmimus 
vestų MRU profesoriai ir dės-
tytojai.

Svarbu abiem

Į „Rokiškio Sirenos“ klau-
simą, kaip atrodys sutartyje 
numatytas savivaldybės pata-
riamasis balsas šio universite-
to rektoratui, savivaldos atsto-
vė atsakė, kad šalys susitaria 
dėl abipusiškai naudingo Uni-
versiteto ir Savivaldybės ben-
dradarbiavimo plečiant MRU 
vykdomų studijų galimybes, 
skatinant studentų praktinį 
mokymą, rengiant naujas stu-
dijų programas, atitinkančias 
regiono ekonomikos politiką, 
vystant Universiteto projekti-
nę veiklą.

„Bendradarbiavimo sutar-
tis grindžiama abipuse nauda, 
bendrais susitarimais, kurie 
bus svarbūs tiek universite-
tui, tiek savivaldybei. Todėl 
manome, kad universitetas ir 
savivaldybė yra lygiaverčiai 
partneriai įgyvendinant šiuo 
bendradarbiavimo sutarties 
įsipareigojimus“, – tikino R. 
Elmonienė.

Numatyti įsipareigojimai
Šioje sutartyje numatyti to-

kie įsipareigojimai, kaip ska-
tinti abiem šalims naudingą, 
regiono poreikius atitinkančią 
valdžios, verslo, mokslo ir 
studijų integraciją bei bendra-
darbiavimą. Taip pat numa-
tyta bendradarbiauti rengiant 
studijų, mokymo programas, 
mokymo metodinę litera-
tūrą, organizuojant veiklą, 
kuri prisidėtų prie specialistų 
kokybiško rengimo, rajono 
moksleivius įtrauktų į mokslo 
taikomąją ir projektinę vei-
klas, taip pat leistų kartu reng-
ti ir vykdyti bendrus projektus 
bei dalintis gerąją patirtimi.

Tikisi tęsti
Kaip „Rokiškio Sirenai“ 

atsiųstame laiške rašo M. Ro-
merio MRU Komunikacijos 
ir rinkodaros centro vadovė 
Jurga Strimaitienė: „Mykolo 
Romerio universitetas vienija 
ekspertus lyderius, moksli-
ninkus, praktikus, kurie sie-
kia žmogaus, bendruomenės, 
valstybės pažangos. Mums 
svarbu palaikyti gyvą ryšį su 
savivaldybėmis, kad žinotume 
jų poreikius ir atitinkamai to-

bulintume studijų programas, 
vykdytume aktualius moksli-
nius tyrimus ir drauge prisidė-
tume prie tvarios visuomenės 
raidos.

Rokiškio rajone, Bagdo-
niškyje, yra gimęs Lietuvos 
teisės patriarchas, Lietuvos 
valstybės veikėjas Mykolas 
Romeris, tad norime kartu su 
rokiškėnais puoselėti jo atmi-
nimą. Šiemet gegužę minėda-
mi M. Romerio gimimo dieną 
Bagdoniškyje surengėme Tei-
sinės minties šventę, tikimės 
tęsti šią tradiciją ir įgyvendinti 
naujus  projektus, kuriuose 
aktyviai dalyvautų Rokiškio 
mokytojai ir moksleiviai, kul-
tūros ir verslo atstovai“.

Išplėtė programas
MRU atsakyme teigiama, 

kad „Savivaldybių vadovus 
sudomino MRU pagalba apsi-
rūpinant psichologais, nes kol 
kas šių specialistų rajone labai 
trūksta. Siūlome galimybes 
tobulintis karjeros vadybinin-
kams, kitiems rajonui reika-
lingiems specialistams.

Rokiškio savivaldybės at-
stovus esame pakvietę ben-
dradarbiauti kuriant Ekono-
mikos ir verslo akademiją 
moksleiviams. Akademija 
gimnazistams sudarytų gali-
mybę nemokamai gauti ne tik 
teorija, bet ir praktika parem-
tas paskaitas ir užsiėmimus 
verslo, ekonomikos, finansų 
temomis. Paskaitas skaitytų ir 
užsiėmimus vestų MRU pro-
fesoriai ir dėstytojai.

Besikeičiantis gyvenimo 
būdas, naujos veiklos rei-
kalauja ir naujų specialistų. 
MRU pastaraisiais metais 
labai išplėtė studijų progra-
mas, su kuriomis sieksime 
supažindinti kuo daugiau ra-
jono abiturientų. Be jau seniai 
vykdomų teisės programų, 
universitetas siūlo finansų 
valdymo, globalaus verslo 
ir moderniosios rinkodaros, 
kibernetinio saugumo vady-
bos, komunikacijos ir skai-
tmeninės rinkodaros, prekės 
ženklo ir reklamos vadybos, 
psichologijos, skaitmeninės 
ekonomikos, socialinės pe-

dagogikos ir teisės pagrindų, 
socialinio darbo ir teisės pa-
grindų, startuolių kūrimo ir 
verslumo, žaidimų kūrimo ir 
skaitmeninės animacijos ir kt. 
bakalauro studijų programas.

Tarp magistrantūros stu-
dijų programos – laiko ir gy-
venimo pokyčių diktuojamos 
programos: mediacija, kiber-
netinio saugumo valdymas, 
komunikacija ir kūrybinės 
technologijos, karjeros valdy-
mas, švietimo ir mokslo poli-
tikos valdymas ir kt.

Vis didesnio susidomėjimo 
sulaukia ir mokymasis visą 
gyvenimą, tad universitetas 
ieško galimybių šios veiklos 
plėtrai. Teikiamos ir papil-
domųjų studijų paslaugos. 
MRU kviečia praplėsti savo 
kompetencijas edukologijos, 
socialinio darbo, teisės, vie-
šojo administravimo ir verslo 
krypties papildomosiose stu-
dijose.

MRU, atsižvelgdamas į po-
reikius, lanksčiai performuoja 
savo programas.

Džiugu, kad vis daugiau 
rokiškiečių renkasi studijas 
Mykolo Romerio universite-
te“.

Stiprins lyderystę
MRU jau kelerius metus 

sėkmingai bendradarbiauja 
su Vilniaus ir Alytaus savi-
valdybėmis, neseniai pasirašė 
bendradarbiavimo sutartį su 
Vilkaviškio savivaldybe, už-
mezgėme ryšius su Anykščių 
savivaldybe.

„Stipresnė savivalda – sti-
presnė bendruomenė, valsty-

bė. Pradėjome šį projektą, nes 
tvirtai juo tikime ir siekiame 
kartu sukurti stiprią Rokiš-
kio savivaldybės lyderystę 
rengiant jaunimą  studijoms, 
mokslui ir sėkmingai profe-
sinei karjerai, keliant rajono 
gyventojų kvalifikaciją ir di-
dinant galimybes įgauti naujų 
žinių ir įgūdžių naudojantis 
plačiomis MRU galimybė-
mis“, – sakė J. Strimaitienė.

Kokia nauda?
2020 metais Rokiškio rajo-

no savivaldybė pasirašė susi-
tarimą su kita aukštojo moks-
lo įstaiga – ISM Vadybos ir 
ekonomikos universitetu dėl 
bendradarbiavimo įgyvendi-
nant programą „Švietimo ly-
derystė“.

Pasak savivaldybės atsto-
vės, ISM Vadybos ir ekono-
mikos universiteto „Švietimo 
lyderystės“ programos tikslas: 
tobulinti švietimo vadybos 
lyderių vadybines lyderystės 
kompetencijas, ugdyti švie-
timo įstaigų vadovus, geban-
čius inicijuoti ir vadovauti 
švietimo kaitą, kurti ir įgyven-
dinti švietimo misiją įvairaus 
tipo ugdymo įstaigose ir orga-
nizacijose.

„Šio susitarimo objektas 
– šalių bendradarbiavimas 
kooperuojant savo žinias, tu-
rimą informaciją ir priemo-
nes įgyvendinant „Švietimo 
lyderystė“ programą, kurios 
pagrindiniai uždaviniai: suda-
ryti galimybes Rokiškio rajo-
no švietimo įstaigų esamiems 
ir būsimiems vadovams stu-
dijuoti magistro studijų pro-

gramoje „Švietimo lyderystė, 
taip pat mūsų rajono švietimo 
įstaigų vadovams įgyti reika-
lingas vadybines kompeten-
cijas, organizuoti ir analizuoti 
tyrimus, sprendžiant Rokiškio 
rajono švietimo įstaigų vado-
vų poreikio ir darbo kokybės 
klausimus“, – aiškino R. El-
monienė.

Informuoja savivaldybę
Pašnekovės teigimu, šis 

universitetas nuolat informuo-
ja Rokiškio rajono savivaldy-
bę apie vykstančius progra-
mos eigą ir su ja susijusius 
renginius tokius, kaip: susiti-
kimai su jos dalyviais, studen-
tų diplomų teikimo šventės, 
įvairios nemokamos paskaitos 
švietimo bendruomenėms ir 
kt.

„Rokiškio rajono savival-
dybės švietimo bendruomenės 
nariai studijavo studijuoja šio 
Universiteto magistrantūros 
studijose. Išugdytos kompe-
tencijos leis pasiekti kokybi-
nių pokyčių bei visapusiškų 
lyderystės raiškos švietimo 
kontekste rezultatų. Švietimo 
įstaigos, kurių vadovai suku-
ria sąlygas stipriai lyderystės 
raiškai bendruomenėse pasie-
kia aukštesnę mokymo (si) 
kokybę ir įneša didesnį indė-
lį į švietimo įstaigos misijos 
įgyvendinimą“, – tvirtino R. 
Elmonienė.

Aušra
MALINAUSKIENĖ



Nepriklausomas rajono laikraštis
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Apie buvusios „vakarinės“ mokyklos bei bendrabučio virsmą 
į „Rokiškio Sirenos“ redakciją ir kavinę „Pupelė“

Pastatas Nepriklauso-
mybės a. 12, Rokiškyje, 
pačioje miesto širdyje, Se-
namiestyje, kur įsikūrusi 
„Rokiškio Sirenos“ redak-
cija, visiems gerai žinomas 
restoranas „Pupelė“ bei 
dar keletas įstaigų – išskir-
tinis. Istorikas Giedrius 
Kujelis sako, kad apie šio 
pastato ankstesnę paskirtį 
neturi patikimų žinių, ne-
bent turėtų skirti daug lai-
ko paieškoms archyvuose. 
O gandų teko girdėti viso-
kių – ir kad tai buvo areš-
tinė, ir bendrabutis, ir kad 
viešbutis, o kai kas svarstė, 
kad pastato architektūra 
labai primena žydų staty-
tus namus. Pastatą 2012 
metais įsigijo Simonas Tus-
ka, kuris dabar yra UAB 
„Rokiškio Sirena“ bei 
UAB „Miškų ministerija“ 
vadovas bei savininkas. Jis 
pasakoja prastos būklės 
pastatą įsigijęs iš vienuolių 
bei įdėjęs daug pastangų 
sukurti išskirtinį statinį 
bei jo interjerą. Apie tai – 
pokalbyje. Prisiminimais 
pasidalino ir prekybinin-
kė, Rokiškio rajono savi-
valdybės tarybos narė Au-
dronė Elė Vilčinskienė bei 
mero patarėjas Vytautas 
Saulis.

- Kas, Jūsų žiniomis, 
anksčiau buvo įsikūręs 
šiame pastate, kur dabar – 
„Rokiškio Sirena“?

- Šis pastatas rokiškė-
nams labiausiai žinomas 
kaip „vakarinė mokykla“, 
nes paskutiniais savo gy-
vavimo metais, iki restau-
ruojant, jame buvo įsikūru-
si jaunimo ir suaugusiųjų 
mokykla. Galimai, joje pa-
mokos galėdavo vykti ir po 
darbo valandų, vakarais, 
todėl ir buvo prigijęs toks 
pavadinimas „vakarinė“. Iki 
mokyklos, kiek teko girdėti, 
pastate yra buvęs ir kažkoks 
bendrabutis. Apie jį man 
šiek tiek pasakojo jame kaž-
kiek laiko gyvenęs Vytautas 
Saulis, dabartinis mero pata-
rėjas.

- Iš ko įsigijote pastatą?
- Pastatą įsigijau iš Šven-

čiausiosios Nekaltosios 
Mergelės Marijos tarnaičių 
kongregacijos. Kiek žinau, 
pastatas joms buvo grąžintas 
natūra vietoje kito anksčiau 
joms priklausiusio pastato. 
Kadangi jos Rokiškyje ne-
planavo vykdyti jokios vei-
klos, pastatą pardavinėjo. Jų 
atstovė Rokiškyje, besirūpi-
nusi pastatu, buvo Audronė 
Elė Vilčinskienė. Įdomus 

faktas, kad su kongregaci-
ja preliminarią sutartį dėl 
pastato įsigijimo pasirašiau 
2012 12 12. Toks įdomus 
skaičių derinys gavosi visai 
atsitiktinai, tačiau iki šiol tai 
puikiai prisimenu.

- Ar daug pakeitimų 
padarėte po įsigijimo? Ko-
kios būklės buvo šis pasta-
tas?

- Pastatas buvo apgailėti-
nos būklės - tiek viduje, tiek 
išorėje. Namas pastatytas 
1933 metais. Viskas, kas iš 
jo liko, tai rąstinės sienos ir 
gegnės. Buvo baisu, kad rąs-
tai bus supuvę, tačiau, pradė-
jus rekonstrukciją, pasimatė, 
kad rąstinės sienos - puikios 
būklės, tik keliose vietose 
jas reikėjo nežymiai remon-
tuoti ir sutvirtinti. Vykdant 
pastato rekonstrukciją, buvo 
ir kuriozinių epizodų. Pvz., 
ardant grindis pasimatė, kad 
jos yra iš daugelio sluoksnių 
– kaskart, darant remontą, 
grindys būdavo dedamos 
tiesiai ant prieš tai buvusių 
grindų. Keliuose kabinetuo-
se buvo toks „sumuštinis“: 
laminatas, linoleumas, par-
ketas, vėl linoleumas, pre-
suotas kartonas, medinės 
grindys ir juodgrindės. Su 
sienomis irgi buvo panašiai - 
visas remontas senais laikais 
buvo lipdomas ant viršutinio 
sluoksnio - medis, tapetai, 
kartonas, vėl tapetai, tinkas, 
dažai... Paskutiniame sienų 
sluoksnyje daug kur buvo 
sukryžiuotos lentelės, už-
teptos kalkėmis. Dar senes-
niuose sienų fragmentuose 
vietoje sukryžiuotų lente-
lių radome kažkokių žolių 
pluošto, taip pat padengtų 
kalkėmis. Stogas, beje, irgi 
buvo dviejų sluoksnių - apa-
čioje senovinio apdirbimo 
skarda, o viršuje - šiferis. 
Skardinis stogo sluoksnis 
daugelyje vietų galimai 
buvo pramuštas bombų ar 
kitokių sprogmenų skevel-
drų. Dar vienas keistas daly-
kas - viso antro aukšto grin-
dų apatinis sluoksnis buvo iš 
molinių plytų. Gali būti, kad 
buvo tokia to meto mada 
arba buvo daroma iš tokių 
medžiagų, kokių tuo metu 
buvo galima gauti. Perdan-
gos buvo apšildytos molio ir 
žemių sluoksniu.

Pastato išplanavimas 
prieš rekonstrukciją buvo 
visiškai kitoks. Kažkada ap-
silankę seniau čia dirbę mo-
kytojai stebėjosi, kad viskas 
taip kardinaliai pakeista ir 
tik iš atminties galėjo pasa-
kyti, kurioje pastato pusėje 
koks kabinetas buvo.

Nors pastatas ir nėra kul-
tūros paveldas, tačiau stovi 
kultūros paveldo teritorijoje, 
todėl, vykdant rekonstrukci-
ją, reikėjo laikytis tam tikrų 
specialių reikalavimų, sam-
dyti archeologus, kad atliktų 
archeologinius kasinėjimus. 
Turbūt mažai kas galėtų pa-
sakyti, kad aikštės pusėje 
esantys pastato langų rėmai 
yra mediniai. Toks buvo rei-
kalavimas. Kaip ir pilko ši-
ferio stogo danga...

- Ar perkant pastatą, 
jau buvote numatęs jo pa-
skirtį?

- Tuo metu mano besi-
kuriančiam verslui reikėjo 
ofiso. Tokia ir buvo pirminė 
mintis, labai nedetalizuo-
jant, ką reiks daryti su liku-
sia didžiulio pastato dalimi. 
Pasibraižiau pastato naują 
išplanavimą, kad būtų ga-
lima ateityje kuo univer-
saliau pritaikyti įvairioms 
veikloms. Tačiau visko ne-
numatysi - vėliau pastato 
išplanavimą teko dar šiek 
tiek keisti, nes į Rokiškio 
kavinių rinką 2015 metais 
atėjo naujas žaidėjas - kavi-
nė „Pupelė“. Iš mažiausios 
Rokiškio kavinukės „Pu-
pelė“ tapo pačia didžiausia 
Rokiškyje veikiančia kavi-
ne, galinčia talpinti gerokai 
virš 100 klientų. Šiuo metu 
„Pupelė“ yra užėmusi 70 
proc. viso pastato (jai pri-
klauso visas pirmas ir dalis 
antro aukšto). Be kavinės 
pastate dar įsikūrusios UAB 
„Miškų ministerija“, UAB 
„Rokiškio Sirena“, kirpykla 
ir dar viena įstaiga.

- Kas kūrė šio pastato 
vidaus interjero dizainą? 
Kieno mintis - pasirinkti 
išskirtinius tapetus, bal-

dus?
- Šį klausimą kažkodėl iš-

girstu itin dažnai - beveik be 
išimties iš visų, apsilankiu-
sių pastate. Žmonėms turbūt 
keista, įėjus į iš pažiūros 
niekuo neišsiskiriantį pasta-
tą, pakliūti į klasikinio sti-
liaus aplinką su atitinkamais 
baldais, tapetais ir paveiks-
lais. Visą interjero dizainą 
kūriau pats, jei tai galima 
pavadinti kūrimu. Tiesiog 
man patinka tokia aplinka ir 
senoviniai baldai, tad viskas 
gavosi natūraliai, nereikė-
jo tam įdėti jokių pastangų. 
Kiek ilgiau reikėjo pagalvoti 
apie tai, kaip išplanuoti pa-
talpas. Turėjau kelias dienas 
pasivaikščioti po remontuo-
jamus griuvėsius ir vaizduo-
tėje pamatyti, kaip viskas 
turėtų atrodyti po remonto. 
Į mano kabinetą pirmą kar-
tą patekę žmonės irgi sako, 
kad dar niekur nėra matę 
tokio kabineto. O viskas 
paprasčiau, nei atrodo. Te-
reikėjo padaryti taip, kaip 
man patinka - pirkti baldus 
ne iš IKEA, o iš naudotų 
baldų parduotuvių, prie jų 
šiek tiek priderinant tapetus, 
šviestuvus ir kitas interjero 
detales. Kaina absoliučiai ta 
pati, o efektas - visai kitas. 
Svarbiausia, kad dariau tai 
dėl savęs, o ne dėl kitų. Man 
tiesiog patinka būti tokioje 
aplinkoje.

Beje, ateinant „Pupelei“, 
pagrindinė mano sąlyga 
buvo daryti kavinę su se-
noviniu interjeru ir baldais, 
nors kavinės savininkė Lau-
ra Viduolytė - Pupelienė 
iš pradžių svarstė kavinėje 
statyti baldus iš europale-
čių. Šiuo klausimu jaučiuo-
si labai patenkintas, kad 
uždaviau būsimai kavinei 
reikiamą toną. Šiuo metu, 

tiesa, kavinė kapitališkai at-
sinaujino ir šiek tiek pasikei-
tė - neliko senovinių baldų, 
tačiau stilius, kiek tai įma-
noma, išlaikytas.

A. E. Vilčinskienė 
pastatą pristatinėjo 
galimiems pirkėjams. 
Jų buvo tik du
Prekybininkė, Rokiškio 

rajono savivaldybės tarybos 
narė Audronė Elė Vilčins-
kienė papasakojo, kad pažįs-
tamo advokato, atstovavusio 
vienuolių kongregaciją, bu-
vusi įpareigota tik aprodyti 
šio pastato patalpas tiems, 
kas susidomės pirkiniu. 
Kiek pamenanti, pats pasta-
tas vienuolėms nepriklausęs, 
jis buvo grąžintas vietoje 
kito. Jai pasirodę, kad vie-
nuolės norėję kuo greičiau 
atsikratyti statinio, jokių pla-
nų Rokiškyje neturėjo, todėl 
pastato kaina, pagal to meto 
nekilnojamojo turto rinkos 
situaciją, nebuvusi didelė, 
nors pastatas – ypatingoje 
vietoje, Senamiestyje. Ga-
limų pirkėjų didesnio susi-
domėjimo namas nesulau-
kė. Pasak A. Vilčinskienės, 
buvo tartasi tik su dviem ga-
limais pirkėjais. Antrasis bu-
vęs Simonas Tuska, kuris iš 
karto apsisprendė pirkti. Po 
to dar buvęs vienas galimos 
pirkėjos skambutis, tačiau 
A.E. Vilčinskienė atsakiusi, 
kad pirkėjas jau rastas. Kas 
anksčiau buvo įsikūręs par-
davinėtame pastate, A. E. 
Vilčinskienė sakė nežinanti, 
kadangi visada gyveno Juo-
dupėje, o ne Rokiškyje.

Mero patarėjas 
V. Saulis gyveno čia 
įsikūrusiame mokinių 
bendrabutyje
Rokiškio rajono savival-

dybės mero patarėjas, bu-
vęs Seimo narys, Vytautas 
Saulis atsiminė laikus, kai 
jam teko gyventi mokinių 
bendrabutyje - pastate, ku-
riame dabar įsikūrusi kavinė 
„Pupelė“. Sakė, kad kar-
tais, atėjęs papietauti į ka-
vinę, pajuokaująs, kad jam 
priklauso nuolaida, nes čia 
anksčiau gyveno. Tai galėjo 
būti 1963-1966 metai. Tais 
laikais buvo atskiri bendra-
bučiai berniukams ir mer-
gaitėms. Dabartiniame Ne-
priklausomybės a. 12 pastate 
gyveno berniukai, o greti-
mame – mergaitės. Kam-
bariuose vyresniųjų klasių 
mokiniai gyvenę po kelis. Iš 
viso berniukų bendrabutyje 
tuo metu buvo apgyvendin-
ta iki 30 mokinių. Ten buvo 
virtuvė, kurioje buvo gami-
namas maistas bendrabučio 
gyventojams. Moksleivius 
prižiūrėjo auklėtojai. V. Sau-
lis sakė, kad ne visi norintys 
galėjo apsigyventi bendra-
butyje, dėl kiekvieno atvejo 
būdavo sprendžiama atski-
rai. Daliai moksleivių tėvai 
nuomodavo butus, apgyven-
dindavo pas giminaičius. V. 
Saulis pasakojo: „Rokiškyje 
pradėjau mokytis nuo 9 kla-
sės, o gyvenau Kurkliečių 
kaime, dabartinėje Jūžintų 
seniūnijoje. Važinėti būtų 
buvę sunku, tad bendrabu-
tyje praleisdavau labai daug 
laiko: sekmadienį vakare at-
važiuodavome, o šeštadienį 
po pamokų (tą dieną pamo-
kos būdavo sutrumpintos) 
važiuodavome namo.“

Galbūt dar būtų galima 
išgirsti ir kitų šio pastato is-
torijų, tačiau kol kas pavyko 
sužinoti tik tiek. O gal kas 
nors iš skaitytojų žino ką 
nors daugiau?

Rita GRIGALIENĖ
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Birutės ir Virginijaus Dapkų ūkyje lapės išsinešė net 36 vištas
Birutės ir Virginijaus 

Dapkų ūkis Žeimių kai-
me, Kamajų seniūnijoje, 
Rokiškio rajone garsėja 
ten auginamų paukščių 
bei naminių gyvūnų įvai-
rove. Sodyba yra vaiz-
dingos gamtos apsuptyje, 
šalia Petrošiškio ežero. 
Deja, ten gyvena ir lau-
kiniai gyvūnai, kurie pri-
daro žalos. Po lapės apsi-
lankymo birželio 20 d. iš 
būrio vištų liko tik vienas 
pats paprasčiausias gai-
dys mišrūnas, o 36 įvairių 
veislių vištas išsinešė ru-
doji. Nelygioje kovoje su 
lapėmis žuvo brama rū-
šies paukščiai, australor-
pai, apenzil, šilkinės viš-
tos, kurios Lietuvoje ypač 
retos, patarškos, vengrų 
plikakaklis gaidys bei pa-
prastos dedeklės. Antys ir 
žąsys gyvybes išsaugojo, 
nes sušoko į tvenkinį.

Kieme liko tik besidrai-
kančios plunksnos. Kad 
pasidarbavo lapė, ūkio šei-

mininkė Birutė Dapkienė 
sakė neabejojanti, kadangi 
būtent lapės išsineša viš-
tas, jų nepalikdamos. Kiau-
nės dažniausiai vištas su-
drasko, bet grobį palieka. 
Ūkininkei yra žinoma, kad 
netoliese yra lapių urvai. 
Po B. Dapkienės įrašu so-
cialiniuose tinkluose buvo 
komentuojančių, kad čia 
greičiausiai lankėsi visa 
lapių šeimyna ir vyko jau-
niklių mokymai medžioti.

Ūkio šeimininkė ir šiaip 
versli moteris B. Dapkienė 
apgailestavo, kad leido sau 
per daug atsipalaiduoti. 
Penkerius metus, kol ūkyje 
gyveno stručiai, buvę ramu 
ir apie lapių egzistavimą 
niekas neprisimindavo. 
Dabar stručiai iškeliavę į 
Salų dvarą. Vištos anksčiau 
buvę saugios, nes esą bū-
tent stručiai jas apgindavo. 
Šių didelių paukščių lapės 
bijo. Nors ūkio gyvūnus 
saugo elektrinis tinklas, 
lapės, matyt, kažkurioje 
vietoje rado spragą arba 

prasikasė. „Ryte paleidau, 
vakare grįžtu namo ir ma-
tau kieme vien plunksnas... 
Dar nespėjau pažiūrėti, ku-
rioje vietoje lapės galėjo 
patekti prie paukščių“, - 
dalinosi dienos įspūdžiais 
B. Dapkienė.

Ūkininkė patarė nami-
nius paukščius laikantiems 
žmonėms neatsipalaiduoti 
ir nepamiršti, kad Rokiš-
kio rajono miškingose ir 
ežeringose vietovėse lapių 
tikrai netrūksta. Dažna iš 
jų net žmonių pernelyg 

nesibijo, laksto šalikelėse 
arba netoli sodybų. Pasak 
B. Dapkienės, gal nebūtų 
tiek skaudu, jeigu su rudo-
siomis būtų pasidalinę vie-
nu ar dviem paukščiais, bet 
šitoks kiekis... rekordinis.

Dalinamės paukščių, 

kurie vaikščiojo Birutės ir 
Virginijaus Dapkų kieme, 
fotografijomis (Birutės 
Dapkienės asmeninio albu-
mo nuotraukos). Prisimini-
mai... 

Rita GRIGALIENĖ

Vyriškis iš Jūžintų „nenorėjo problemų“, bet prisidarė jų dar daugiau
Gėrė prieš sėsdamas 

už vairo, gėrė ir po to, kai 
sukėlė eismo įvykį ir au-
tomobiliu apsivertė. Kiek 
girtas buvo Jūžintų mies-
telio gyventojas J. K., kai 
nesuvaldė automobilio, 
sudėtinga nustatyti, nes 
policijos pareigūnai gir-
tumą nustatė po to, kai 
jis, neva apimtas streso, 
grįžęs namo dar prisira-
gavo degtinės. Dėl to at-
vykę į namus pareigūnai 
alkotesteriu pirmu ban-
dymu nustatė 3,07 pro-
milių neblaivumą,  o an-
tro tikrinimo metu - 2,50 
promilių girtumą. Taigi, 
niekada anksčiau neteis-
tas J. K. pelnė baudžia-
mąją bylą.

Nesuvaldė automobilio 
ir apsivertė griovyje
Eismo įvykis užfiksuo-

tas 2022 m. kovo 28 d. Jū-
žintų miestelio gyventojas 
Rokiškio rajone, Kamajų 
seniūnijoje, Vaštakų kaimo 
ribose, rajoninės reikšmės 
kelyje Kamajai - Jūžintai, 
1,10 kilometre, vairuoda-
mas automobilį VW MUL-
TIVAN, nuvažiavo nuo 
kelio ir vertėsi, po ko auto-
mobilis atsidūrė melioraci-
jos griovyje ir buvo smar-
kiai apgadintas. Kažkaip 
išsiropštęs iš automobilio, 
vyras pėsčiomis patraukė 
namo...

Girtas važiavo 
apžiūrėti krūmų

Ikiteisminio tyrimo 
metu K. J. papasakojo, kad 
kovo 28 dieną nuo anks-
taus ryto gėrė alkoholį. Su 
draugu, kurio pavardės mi-
nėti nenorėjo, išgėrė pusės 
litro degtinės butelį. Gėrė 
ir iš vakaro. Išgėręs deg-
tinę, apie 9 valandą ryte, 
girtas vyriškis sėdo į savo 
automobilį VW MULTI-
VAN ir nuvažiavo žvyrke-
liu nuo Jūžintų miestelio 
link Kamajų apžiūrėti krū-
mų, kuriuos ketino kirsti. 
Jis sakė, kad neva jautėsi 
gerai, kai sėdo prie vairo. 
Deja, matyt, gerą savijautą 
tik įsivaizdavo, nes netru-
kus žvyrkelyje nulėkė nuo 
kelio ir automobilis apsi-
vertė. Po šios nesėkmės 
47 metų vyriškis patraukė 
į namus pėsčiomis. Kaip 
jis sako, pakeliui nelaimėlį 
pavežė kažkokie nepažįs-
tami žmonės.

Pėsčiomis patraukė 
namo, nes „nenorėjo 
problemų“
J. K. sąžiningai pri-

sipažino, kad po eismo 
įvykio policijos nekvietė, 
nes padarė eismo įvykį ir 
jau nuo ryto buvo išgė-
ręs, be to, neturėjo įgijęs 
teisės vairuoti transporto 
priemones. Kaip policijai 
sakė J. K., jis „nenorėjo 
problemų“. Galvojo, kad 
pats kaip nors tą automo-
bilį išsitrauks iš griovio. 
Jūžintiškis grįžo į namus ir 
atseit iš streso, kad padarė 

avariją, įsipylė degtinės. 
Kiek tada išgėrė, vyras ne-
galėjo pasakyti. Jam pasi-
rodė, kad policija į namus 
prisistatė labai greitai. Pa-
reigūnams prasikaltėlis iš 
karto prisipažino, kad pa-
darė avariją, nieko neslėpė 
nuo pareigūnų, netgi savo 
girtumo.

Kas vairavo, 
išsiaiškino 
pagal automobilio 
valstybinius numerius
Liudytoju buvo apklaus-

tas policininkas, kuris vyko 
pagal iškvietimą aiškintis 
eismo įvykio aplinkybių. 
Jis parodė, kad buvo pra-
nešta, jog važiuojant nuo 
Kamajų link Jūžintų, nuo 
pagrindinio kelio nusukus 
į žvyrkelį, pavažiavus apie 
vieną kilometrą, netoli ka-
pinių, griovyje guli apvir-
tęs automobilis. Policijos 
ekipažas nuvyko į vietą. 
Pranešimas pasitvirtino -  
Rokiškio rajone, Kamajų 
seniūnijoje, ties Vaštakų 
kaimu, pamatė melioraci-
jos griovyje apvirtusį au-
tomobilį VW MULTIVAN. 
Nei automobilyje, nei 
aplinkui žmonių nebuvo. 
Pareigūnai patikrino duo-
menų bazę ir pagal vals-
tybinius numerius nustatė, 
kad automobilis priklauso 
K. J. Išsiaiškino ir gyvena-
mąją vietą. Iš karto nuvyko 
surastu adresu. Užėję į gy-
venamąjį namą, policinin-
kai pamatė kambaryje ant 

sofos sėdintį K. J., kuris 
buvo akivaizdžiai girtas. 
Jis prisipažino, kad sukė-
lė eismo įvykį, o apie gir-
tumą paaiškino, kad gėrė 
tik po eismo įvykio – neva 
vairavo, būdamas blaivus.

Taikyta ir 
administracinė 
atsakomybė
Vyras ne tik daug pro-

milių įpūtė į alkotesterį, 
bet ir negalėjo eiti tiesia 
linija, jam nepavyko užsi-
merkus pataikyti pirštu į 
nosies galą, jo kalba buvo 
nerišli, o iš burnos sklido 
alkoholio kvapas. J. K. 
buvo taikyta ir administra-
cinė atsakomybė, kadangi 
jis neturėjo teisės vairuoti, 
padarė eismo įvykį ir pasi-
šalino iš įvykio vietos.

Arešto bausmės 
vykdymas atidėtas – 
privalės nešioti 
apykoję
Prokurorė siūlė bau-

džiamąją bylą užbaigti, 
priimant teismo baudžia-
mąjį įsakymą. Su siūloma 
bausme kaltinamasis suti-
ko dar iki bylai patenkant 
į teismą. Panevėžio apylin-
kės teismo Rokiškio rūmų 
teisėja Loreta Kukelkienė 
tenkino prokurorės prašy-
mą. K. J. buvo pripažintas 
kaltu pagal Baudžiamojo 
kodekso 2811 straipsnio 
1 dalį. Jam teismo bau-
džiamuoju įsakymu už šį 
nusikaltimą skirta 90 parų 

arešto bausmė. Sumažinus 
šią bausmę trečdaliu (tokią 
galimybę numato įstaty-
mas, kai byla išnagrinėja-
ma supaprastinto proceso 
būdu), paskirta galutinė 
bausmė – 60 parų areštas. 
Šios bausmės vykdymas 
buvo atidėtas 5 mėnesiams. 
Šiuo laikotarpiu jam pa-
skirta intensyvi priežiūra 
– nuteistojo buvimo vieta 
pagal nustatytą laiką bus 
kontroliuojama elektroni-
nio stebėjimo priemonė-
mis (kitaip vadinama apy-
koje). Visą arešto bausmės 
atidėjimo laikotarpį K. J. 
privalės dėvėti elektroninį 
stebėjimo įtaisą̨, jo nenusi-
imti, negadinti ar nesunai-
kinti; būti namuose nuo 22 
val. iki 6 val., jei tai nesu-
siję su darbu ar mokslu.

Neturės teisės vairuoti, 
konfiskuota 
automobilio vertę 
atitinkanti suma
Skirtos dvi baudžiamojo 

poveikio priemonės, kurių 

išvengti panašiose situaci-
jose niekam nepavyksta. K. 
J. uždrausta vairuoti trans-
porto priemones 3 metams, 
taip pat konfiskuota  auto-
mobilio VW MULTIVAN 
vertę atitinkanti pinigų 
suma – 3030,00 Eur, kurie 
bus skirti valstybei. Jeigu 
vyras nepaisys draudimo 
vairuoti, teismas tai ga-
lės vertinti kaip paskirtos 
bausmės vengimą, už ką 
taip pat yra numatyta bau-
džiamoji atsakomybė.

2022 m. birželio 17 d. 
priimtas teismo baudžia-
masis įsakymas išsiųstas 
nuteistajam. Per 14 dienų 
nuo šio dokumento įtei-
kimo nuteistasis turi teisę 
pareikšti prašymą surengti 
bylos nagrinėjimą teisme 
žodžiu, prašyti skirti kito-
kią bausmę, tačiau praėjus 
šiam laikotarpiui, baudžia-
masis įsakymas įsiteisėja ir 
yra neskundžiamas.

Rita GRIGALIENĖ
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Pusketvirto šimto rokiškėnų savo organus pasiryžę dovanoti kitiems
Rokiškio rajone „Dono-

ro korteles“ yra įsigiję 347 
žmonės – 254 moterys ir 
93 vyrai, – tokią statistiką 
„Rokiškio Sirenai“ pateikė 
Nacionalinio transplanta-
cijos biuras prie Sveikatos 
apsaugos ministerijos.

Statistika nedžiugina
Nors šis potencialių orga-

nų donorų skaičius mūsų ra-
jonui atrodo nemažas, tačiau 
Rokiškio pirminės asmens 
sveikatos priežiūros centro 
(PASPC) vyriausioji slaugy-
toja – slaugos administratorė 
Vida Kavaliauskienė pripa-
žino, kad dovanoti organus 
galėtų ir daugiau kraštiečių.

„Rokiškio rajone mūsų 
įstaiga donorų korteles pra-
dėjo išduoti dar 2003 me-
tais. Tiesą sakant, rokiškėnai 
vangiai į tai žiūri. Šiuo metu 
tik 29 pacientai, prisirašę 
Rokiškio PASPC, yra už-
pildę sutikimus, kad jų au-
diniai ir organai po mirties 
būtų paimti ir atiduoti trans-
plantuoti“, – sakė V. Kava-
liauskienė.

Šiemet, 2022-aisiais, Ro-
kiškio PASPC dar nesulaukė 
nė vieno prašymo išduoti 
„Donoro kortelę“, 2021 me-
tais tokį pageidavimą išreiš-
kė 1 asmuo, 2019 ir 2017 m. 
– po 2, 2016 m. nebuvo nė 
vieno prašymo.

Gajus mitas
„Manyčiau, kad visuo-

menė gauna mažai informa-
cijos apie organų donorystę. 
Visuomenėje sklando mitas, 
kad jo kūnas po donorystės 
proceso gali būti sudarkytas 
ar panašiai. Žmones stab-
do ir kai kurių medicininių 
dalykų nežinojimas, pavyz-
džiui, galvojama, jog artima-
sis gali atsigauti po smegenų 
mirties.  Žinoma, pacientai 
gali atsigauti po komos, ta-
čiau ne po smegenų mirties. 
Tokios abejonės ir neišma-
nymas tikrai neprisideda 
prie to, kad būtų išgelbėta 
daugiau gyvybių“, – kalbėjo 
V. Kavaliauskienė.

Keletas būdų
Anot Rokiškio PASPC 

atstovės. kiekvienas pilna-
metis Lietuvos pilietis gali 
pareikšti sutikimą, kad jo 
audiniai ir (ar) organai po jo 
mirties būtų panaudoti trans-
plantacijai. Pareiškęs, sutiki-
mą žmogus gauna „Donoro 
kortelę“.

„Gauti „Donoro korte-
lę“ galima keliais būdais. 
Galima prisijungti per elek-
troninius valdžios vartus ir 
užpildyti sutikimą. Paspau-
dus nuorodą- http://ntb.lr.v.lt  
arba savo šeimos gydytojo 
kabinete, raštu užpildžius 
sutikimą, kad asmens audi-

niai, organai po mirties būtų 
paimti ir atiduoti transplan-
tuoti. Pasirašant sutikimą 
dėl organų donorystės po 
mirties, galima nurodyti ko-
kius organus norite dovano-
ti. Gavęs asmens sutikimą 
organų donorystės Naciona-
linis transplantacijos biuras 
(NTB) jį užregistruoja, su-
tikrina ar teisingi duomenis 
pateikti apie asmenį, ir per 
3 darbo dienas asmeniui 
suteikia kodą, įrašo duome-
nis į žmogaus audinių ir or-
ganų donorų bei recipientų 
registrą, išsiunčia donoro 
kortelę“, – aiškino V. Kava-
liauskienė.

Norintys išreikšti prita-
rimą organų donorystei ir 
įsigyti „Donoro kortelę“, tai 
padaryti gali ir bet kurioje 
„Camelia“, „Eurovaistinės“ 
arba „Gintarinės vaistinės“ 
vaistinėje

Kiekvienas pilnametis
Pasak Nacionalinio trans-

plantacijos biuro prie Svei-
katos apsaugos ministerijos 
Komunikacijos skyriaus 
vyriausiosios specialistės 
Lauros Bilinskaitės, iš viso 
Lietuvoje „Donoro korteles“ 
yra įsigiję kiek daugiau nei 
40 tūkst. žmonių.

„Donoro kortelė“ – al-
truistiškumo ir geraširdišku-
mo simbolis.  Pagal įstaty-

mus „Donoro kortelę“ gali 
įsigyti kiekvienas pilnametis 
Lietuvos pilietis“, – sakė L. 
Bilinskaitė.

Vienas – septyniems
Vienas donoras gali iš-

gelbėti gyvybę ar pagerin-
ti sveikatą net septyniems 
žmonėms. Jeigu atlikus vi-
sus reikiamus tyrimus mato-
ma, kad transplantacijai yra 
tinkami abu donoro inkstai, 
jie transplantuojami dviem 
žmonėms po vieną, todėl net 
dviem žmonėms yra page-
rinama gyvenimo kokybė. 
Dar dviem žmonėms paau-
kotos ragenos gali padėti ir 

vėl matyti šviesą. Širdies, 
kepenų ar plaučių transplan-
tacijų dažniausiai laukia tie 
žmonės, kuriems transplan-
tacija yra vienintelė viltis 
išgyventi.

„Žmogaus organai gali 
susirgti ir nusilpti dėl įvai-
rių priežasčių – ligų sukeltų 
komplikacijų, patirtų trau-
mų, apsinuodijimų ar avari-
jų. Nuo to nė vienas žmogus 
nėra apsaugotas – transplan-
tacijos gali prireikti tiek vai-
kui, tiek vyresnio amžiaus 
žmogui ar iki tol sveikata 
nesiskundusiam jaunam 
žmogui. Tuomet tik nuo gerų 
žmonių valios priklauso, 

kada sunkiai susirgę vėl ga-
lės mėgautis visais gyveni-
mo teikiamais džiaugsmais“, 
– kalbėjo L. Bilinskaitė.

Laukia transplantacijų
Pašnekovės duomeni-

mis, šiuo metu Lietuvoje 
transplantacijos laukia 318 
žmonių: 78 – inksto, 1 ka-
sos-inksto komplekso, 34 
– širdies, 6 – plaučių, 4 – 
širdies-plaučių komplekso, 
42 – kepenų, 153 – ragenų 
transplantacijos. Iš laukian-
čių transplantacijos yra 3 
vaikai.

Aušra
MALINAUSKIENĖ

Žiemą, vidurnaktį, likęs už durų, „šildėsi“ automobilyje ir gavo baudą
Jeigu išgėrei (ne van-

dens ar pieno, o ko nors 
stipresnio), vadinasi, au-
tomobilyje gali sėdėti tik 
keleivio vietoje, o bandyti 
„gazuoti“, kad ir kelkraš-
tyje, - nevalia. Tokį bau-
džiamąjį įsakymą priėmė 
Panevėžio apylinkės teis-
mo Rokiškio rūmų teisė-
jas Giedrius Nemeikšis, 
už vairavimą, esant gir-
tam, skirdamas bausmę 
55-erių Rokiškio kaimiš-
kosios seniūnijos gyven-
tojui R. D.

Važinėjimą kelkraštyje 
stebėjo per langus
Anksčiau neteistas vy-

ras Jaunystės gatvėje, Ro-
kiškyje, netoli vaikų darže-
lio „Pumpurėlis“, 2022 m. 
sausio 3 d. apie vidurnaktį 
ėmė elgtis keistai. Įsėdęs 
į kelkraštyje stovintį jam 
priklausantį mikroauto-
busą ,,VW Transporter“, 
R. D. ėmė spausti akcele-
ratoriaus pedalą, važinėti 
tai į priekį, tai atgal. Ki-
lęs triukšmas atkreipė net 
dviejų šalia gyvenančių 
Rokiškio miesto gyven-
tojų dėmesį. Jie tai, ką 
pamatė per langus, nufil-
mavo. Buvo užfiksuotas 

ir momentas, kaip minėtas 
baltos spalvos mikroauto-
busas atsiremia į greta sto-
vėjusį automobilį. Žmonių 
per langus stebėtas vyriškis 
tai išlipdavo iš mašinos, tai 
vėl įlipdavo, leido muziką, 
garsiai šūkavo. Pamatęs, 
kad tamsiais rūbais apsivil-
kęs keistokai besielgiantis 
vyriškis atsitrenkė į greti-
mą automobilį, vienas iš 
incidentą stebėjusių vyrų 
paskambino bendruoju pa-
galbos telefonu. Sulaukę 
policijos pareigūnų, pilie-
tiškai pasielgę rokiškėnai 
atvyko į įvykio vietą ir pa-
sisakė, kad turi filmuotos 
medžiagos.

Atvykusiems 
pareigūnams aiškino, 
kad tik šildė 
automobilį
Policijos pareigūnai iš 

budėtojų dalies gavo prane-
šimą apie tai, kad visiškai 
neblaivus vairuotojas auto-
mobiliu „VW Transporter“ 
bando išvažiuoti ir galbūt 
įvažiavo į kitą automobilį. 
Pareigūnams atvykus į vie-
tą, minėto mikroautobuso 
variklis buvo užgesintas, 
vairuotojo durelės - atida-
rytos, o lauke, šalia auto-

mobilio, vaikščiojo vyras, 
kuris, kaip vėliau paaiškė-
jo, ir buvo triukšmą naktį 
kėlęs automobilio savi-
ninkas R. D. Policininkai 
paklausė, ką šis vyras prie 
automobilio veikia. Tas pa-
aiškino, kad automobiliu 
niekur nevažiavo, tik jį šil-
dė, kad atitirptų langai, nes 
ryte turės važiuoti į darbą. 
R. D. atrodė akivaizdžiai 
neblaivus - jo kalba buvo 
nerišli, vyras eidamas svir-
duliavo, jautėsi alkoholio 
kvapas. Netrukus prisistatė 
du vyrai, gyvenantys šalia 
esančiame daugiabutyje, 
kurie abu mobiliaisiais te-
lefonais buvo nufilmavę 
neblaivaus vyro važinėji-
mą pirmyn ir atgal. Nors 
buvo kalbėta, kad „VW 
Transporter“ atsitrenkė į 
greta stovėjusį automobilį, 
jam padarytų apgadinimų 
nustatyta nebuvo. Tai, kad 
vairuotojas iš tiesų girtas, 
parodė alkotesteris: 00.25 
val. jam nustatytas 2,22 
promilių neblaivumas, 
00.41 val. - 2,11. Nors ir 
būdamas smarkiai apsvai-
gęs nuo alkoholio, R. D. 
sugebėjo eiti tiesia linija 
pėda už pėdos bei užsimer-
kęs paliesti nosies galą.

Dėl giminaičio ligos 
liko už durų
Pats kaltinamasis R. D., 

ikiteisminio tyrimo metu 
duodamas parodymus, pa-
aiškino, kad 2022 m. sau-
sio 2 d. visą dieną gėrė 
alkoholį - ir bare, ir pas 
draugus. Tuo metu jis buvo 
apsistojęs pas pusbrolį Ro-
kiškyje, tačiau netikėtai tą 
dieną buto šeimininką išti-
ko insultas, dėl ko jis buvo 
išvežtas į ligoninę. R. D. 
liko be buto raktų ir gali-
mybės ten patekti, todėl 
nerado, kur nakvoti. Būda-
mas neblaivus, jis sugalvo-
jo nueiti į savo automobilį, 
paliktą kelkraštyje. Norė-
damas, kad būtų šilčiau, 
R. D. užvedė automobilį. 
Jis taip pat pripažino, kad 
kelis kartus  pavažiavo pir-
myn ir atgal, kad nukristų 
sniegas nuo ratų ir auto-
mobilio. Bestumdydamas 
automobilį, įvažiavo į ne-
toliese stovinčią mašiną. 
Pažeidimų ant kliudyto 
automobilio neblaivus vy-
ras nepastebėjo. Jis sakė, 
kad atsitrenkė į mašiną ne-
smarkiai. Anot R. D., savo 
mikroautobuse jis prabuvo 
apie pusvalandį, kol atvy-
ko pareigūnai.

Bauda, prarastas 
automobilis ir „teisės“
Kadangi R. D. savo kaltę 

pripažino, anksčiau nebu-
vo teistas, jam prokuroras 
pasiūlė bylą užbaigti, pri-
imant teismo baudžiamąjį 
įsakymą. Tai teisiamajam 
gerokai palengvina padė-
tį, kadangi tokiu atveju 
bausmė mažinama trečda-
liu. Prokuroras siūlė skirti 
baudą. Su tokiu pasiūlymu 
kaltinamasis sutiko. Teis-
mas prokuroro pareiškimą 
tenkino. R. D. pripažintas 
kaltu, padaręs nusikaltimą, 
numatytą Baudžiamojo ko-
dekso 2811 straipsnio 1 da-
lyje. Teismo baudžiamuoju 
įsakymu už šį nusikaltimą 
jam skirta 51 MGL (2550 
Eur) bauda, kuri sumažinta 
trečdaliu. Galutinė bausmė 
– „tik“ 34 MGL (1700 Eur) 

bauda, kurią nuteistajam 
leista sumokėti per 12 mė-
nesių. Be to, kaip įprasta 
tokiais atvejais, R. D. pra-
ras teisę vairuoti transporto 
priemones 2 metų laikotar-
piui, neteks automobilio 
„VW Transporter“, kuris 
bus konfiskuotas valstybės 
nuosavybėn.

2022 m. birželio 15 d. 
priimtas teismo baudžia-
masis įsakymas išsiųstas 
nuteistajam. Per 14 dienų 
nuo šio dokumento įtei-
kimo nuteistasis turi teisę 
pareikšti prašymą surengti 
bylos nagrinėjimą teisme 
žodžiu, prašyti skirti kito-
kią bausmę, tačiau praėjus 
šiam laikotarpiui, baudžia-
masis įsakymas įsiteisėja ir 
yra neskundžiamas.

Rita GRIGALIENĖ
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Nepriklausomas rajono laikraštis

Nemokami filmų seansai po atviru 
dangumi „Kino karavanas“ 
Salose ir Rokiškyje

Jau devintus metus 
KINO PAVASARIO pro-
jektas KINO KARAVA-
NAS visai vasarai išvyksta 
į ilgiausią kino kelionę po 
Lietuvą, kurios metu gra-
žiausiuose šalies kampe-
liuose rodo autorinį kiną, 
kviečia į susitikimus ir po-
kalbius su kūrėjais, savo 
sričių specialistais bei kie-
kvienam atėjusiam dova-
noja kino žiūrėjimo patirtį 
praplečiantį vakarą.

 
Šiemet kino ekspedici-

ja vyks birželio – rugpjūčio 
mėnesiais ir aplankys net 40 
Lietuvos miestų bei mieste-
lių, kur surengs daugiau kaip 
100 filmų peržiūrų skaitme-
niniame LED ekrane po atvi-
ru dangumi.

 Birželio 24 d. KINO KA-
RAVANAS Jonines švęs Sa-
lose, kur visus pakvies į trijų 
filmų peržiūras Salų dvaro 
kultūros ir laisvalaikio re-
zidencijoje (Kaštonų g. 13) 

įsikursiančiame lauko kino 
teatre.

 
Renginio programa:
17.30 val. anime nuoty-

kis visai šeimai DRAKO-
NAS IR STRAZDANOTOJI 
GRAŽUOLĖ (rež. Mamoru 
Hosoda, 2021 m., Japonija, 
121 min., V)

20.15 val. pirmasis doku-
mentinis pasakojimas apie 
vieną garsiausių visų laikų 
Lietuvos artistų – filmas 
KERNAGIS (rež. Andrius 
Lekavičius, 2022 m., Lietu-
va, 94 min., N7)

22.15 val. įtempta ir pa-
slaptinga istorija apie šeimą 
– kitokią, nei atrodo iš pirmo 
žvilgsnio – SAULĖLYDIS 
(rež. Michelis Franco, 2021 
m., Meksika, Prancūzija, 
Švedija 83 min N-16)

Birželio 25 d. KINO KA-
RAVANAS lankysis Rokiš-
kyje, kur visus pakvies į trijų 
filmų peržiūras Rokiškio 
krašto muziejuje (Tyzenhau-

zų g. 5) įsikursiančiame lau-
ko kino teatre.

 
Renginio programa:
16.30 val. universali ir 

poetiška istorija apie prara-
dimą, atmintį, nuostabą ir 
vaizduotę mergaitės akimis 
– filmas MAŽYTĖ MAMA 
(rež. Céline Sciamma, 2021 
m., Prancūzija, 72 min., N-7)

18.30 val. pasaulį suža-
vėjusi istorija apie lietuvio 
drąsą filme ŠUOLIS (rež. 
Giedrė Žickytė, 2020 m., 
Lietuva, 84 min, įvairaus 
amžiaus žiūrovams)

20.30 val. žiūroviškiau-
sias šių metų festivalio 
„Kino pavasaris“ filmas 
BLOGIAUSIAS ŽMOGUS 
ŽEMĖJE (rež. Joachim 
Trier, 2021 m., Norvegija, 
Prancūzija, Švedija, Danija, 
127 min., N-13)

Visi KINO KARAVANO 
seansai – nemokami.

„Rokiškio sirena“ 
inform.



Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt
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07:55 Padūkėlių lenktynės 
08:25 Tomo ir Džerio šou 
08:55 Beprotiškos melodijos
09:25 Ogis ir tarakonai
09:35 Svajoklis Budis 
11:20 Užsispyrusi raitelė 
13:10 Rojaus kalvos 
15:05 Paskutinis jaunikio 
išbandymas 
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Nepaprastas Žmogus-Voras 
22:15 Hju Glaso legenda
01:20 Madam

Btv

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu
07:00 Tarptautinis galiūnų turnyras
08:00 Pričiupom!
08:30 Tauro ragas
09:00 Lietuvos galiūnų komandinis 
čempionatas 

10:00 Rojaus sodai 
11:10 Atenboro skruzdžių kalnas
12:20 Negyvenamose salose su 
Beru Grilsu
13:25 Paranormalūs reiškiniai
14:30 Gordonas Ramzis. Iki 
pragaro ir atgal
15:30 Ekstrasensų mūšis 
17:30 Nacionaliniai darbo ypatumai
18:30 Iškvietimas
19:30 Greitojo reagavimo būrys
20:30 Greitojo reagavimo būrys
21:30 Juodasis sąrašas
22:30 Skautai prieš zombius
00:20 Gyvi numirėliai
01:20 Karštas plienas

Lrytas

06.00 Juvelyrų klanas
08.00 Grilio skanėstai
08.30 Kaimo akademija
09.00 Aiškiaregė
10.00 Krepšinio pasaulyje su V. 
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06:00 Himnas
06:02 Gyventi kaime gera
06:30 Praeitis ateičiai
07:30 Beatos virtuvė
08:30 Mes iš Ukrainos
09:00 Labas rytas, Lietuva
09:30 Žinios
11:50 Didžioji Britanija iš 
paukščio skrydžio 
12:45 Vilionės, apgaulė ir 
drugiai 
13:40 Jaunasis 
Montalbanas 
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Praeitis ateičiai
18:30 Žinios
19:00 Pasaulio plaukimo 
čempionatas

20:30 Panorama
20:52 Sportas
21:00 Mano daina
22:25 Nereikšmingos laimės 
akimirkos
24:00 Greiti ir įsiutę 4
01:45 Per tvorą
03:15 Vilionės, apgaulė ir drugiai
04:10 Jaunasis Montalbanas

Tv3

05:10 X mutantai
06:00 Simpsonai
06:30 Kempiniukas Plačiakelnis
07:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga
07:30 Bailus voveriukas
08:00 Kempiniukas Plačiakelnis
08:30 Simpsonai
09:00 Skaniai ir paprastai
09:30 Maisto kelias
10:30 Penkių žvaigždučių būstas
11:00 Sveiki atvykę

11:30 Svajonių sodai
12:30 Laukiniai Vakarai
13:40 Gyvūnų mažyliai
14:50 Daktaras Dolitlis 5. Lakis 
keliauja į Holivudą!
16:35 Dantukų fėja 
18:30 TV3 žinios
19:30 Žmogus-voras
22:00 Ištraukti peiliai
00:40 Ir geri kartais žudo
02:30 Paskutiniai riteriai
04:50 X mutantai

Lnk

06:30 Neramūs ir triukšmingi 
07:00 Bunikula
07:30 Deksterio laboratorija 
08:00 Padūkėlių lenktynės 
08:30 Tomo ir Džerio šou 
09:00 Beprotiškos melodijos 
09:30 Ogis ir tarakonai 
10:00 Kaip prisijaukinti slibiną

11:55 Delfinukas Bernis 
13:55 Tai nutiko Manhatane
16:05 Indiana Džounsas ir lemties 
šventykla
18:30 Žinios
19:30 Madagaskaras 2
21:15 Madam
23:05 Didingiausias filmas
00:40 Bohemiškoji Rapsodija

Btv

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu
07:00 Negyvenamose salose su 
Beru Grilsu 
08:00 Pričiupom!
09:00 Sveikatos kodas
09:30 Sveikatos kodas televitrina
10:00 Besišypsantis dramblys
11:05 Tropinės Žemės salos 
12:15 Negyvenamose salose su 
Beru Grilsu 

13:20 Padėtis nevaldoma. Žmonijos 
katastrofos
14:30 Gordonas Ramzis. Iki 
pragaro ir atgal
15:30 Ekstrasensų mūšis 
17:30 Nacionaliniai darbo ypatumai 
18:30 Iškvietimas
19:30 Kaukės. Įslaptintas muzikos 
šou
22:00 Karštas plienas 
00:10 Amerikietiškos imtynės
02:10 Audros sūkuryje

Lrytas

06.00 Juvelyrų klanas
08.00 Vyrų šešėlyje. Petronėlė 
Kromelytė - Gerlikienė
08.30 Pokalbiai prie jūros
09.00 Aiškiaregė
10.00 Vantos lapas
10.30 Klausimėlis
11.00 Misija - vasara

11.30 Išpažintis su Marija
12.00 Vieno nusikaltimo istorija
14.00 Pėdsakas. Ukraina
16.00 Žinios
16.30 Lietuvos dvarai
17.00 Grilio skanėstai
17.30 Vantos lapas
18.00 Žinios
18.30 Bušido ringas
19.00 Reali mistika
20.00 Žinios
20.30 Mano karas. Afganistanas 
21.55 Kalėjimo pradžiamokslis
22.30 Žinios
23.00 Vieno nusikaltimo istorija
01.00 Pėdsakas. Ukraina
02.50 Reali mistika
03.35 Lietuvos dvarai. Istorinė-
kultūrinė laida
04.00 Misija - vasara
04.20 Aiškiaregė
05.10 Išpažintis su Marija
05.35 Vantos lapas
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06:00 Himnas
06:02 LRT radijo žinios
06:07 (Pra)rasta karta
07:00 Veranda
07:30 Šventadienio mintys
08:00 Išpažinimai
08:30 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite
09:00 Čia mano sodas
09:30 Svajoja vaikai
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Mano geriausias 
draugas
12:00 Planeta Žemė
12:55 Kelionė po 
Mianmarą
13:50 Mis Marpl. Žudyti 
lengva
15:30 Žinios

15:45 Istorijos detektyvai
16:30 Duokim garo!
18:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“
18:30 Žinios
19:00 Gamtininko užrašai
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Jaunieji slaugytojai 
21:45 Pasimatysime sapne
23:20 Briusterio milijonai 
01:00 Nereikšmingos laimės 
akimirkos 
02:30 Planeta Žemė 1 
03:20 Kelionė po Mianmarą 
04:10 Mokslo ekspresas
04:25 Mis Marpl. Žudyti lengva

Tv3

06:00 Monstrų viešbutis
06:30 Kempiniukas Plačiakelnis
07:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga
07:30 Bailus voveriukas

08:00 Kempiniukas Plačiakelnis
08:30 Svajonių ūkis
09:00 Teris ir užburta Aušros 
karalystė
10:50 Juros periodo augintinio 
nuotykiai
12:30 Laukiniai Vakarai
13:40 Gyvūnų mažyliai
14:45 Šuniukų bugis
16:15 Tai galėjo nutikti ir tau
18:30 TV3 žinios 
19:30 Vyrų krepšinio kontrolinės 
rungtynės. Lietuva – Latvija
21:30 Kultūristai
00:10 Bado žaidynės. Strazdas 
giesmininkas
02:55 Avangardas
05:05 Elementaru

Lnk

06:25 Neramūs ir triukšmingi 
06:55 Bunikula
07:25 Deksterio laboratorija 

Mačiuliu
10.30 Klausimėlis 
11.00 Bušido ringas
11.30 Grilio skanėstai
12.00 Vieno nusikaltimo istorija
14.00 Pėdsakas. Ukraina
16.00 Žinios
16.30 24/7
17.30 Neatrasta Rusija
18.00 Žinios
18.30 Krepšinio pasaulyje su V. 
Mačiuliu
19.00 Reali mistika
20.00 Žinios
20.30 Lietuvos dvarai
21.00 Klausimėlis
21.30 24/7
22.30 Žinios
23.00 Vieno nusikaltimo istorija
01.00 Pėdsakas. Ukraina
02.50 Reali mistika
03.35 24/7
04.20 Aiškiaregė
05.10 Mažos Mūsų Pergalės
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
08:55 Pagalbos šauksmas
09:40 Hadsonas ir Reksas
10:30 Tarnauti ir ginti 
11:30 Mes iš Ukrainos
12:00 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite
12:30 (Ne)emigrantai
13:30 Mūsų gyvūnai
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:25 Viktorija 
17:15 Ponių rojus 
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda
19:30 Paskutinė stotis
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Dviračio žinios
22:00 Kai nusėda dulkės

23:00 LRT radijo žinios
23:05 Grančesteris 
23:55 Hadsonas ir Reksas
00:45 Kelionių atvirukai
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Paskutinė stotis
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Viktorija
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Savaitė
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Vizionieriai
05:15 Ponių rojus

Tv3

06:00 Bakuganas. Kovos planeta
06:30 Magiškoji komanda
07:00 Monstrų viešbutis
07:30 Kempiniukas Plačiakelnis
08:00 Svajonių sodai
08:55 Meilės sūkuryje

10:00 Mažoji našlė
11:00 Aistros spalva
12:00 Nuodėminga žemė
14:00 Meilės gijos
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Jeloustounas
20:30 Kurmis
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 10,5 balo
00:15 Naktinė pamaina
01:20 Elementaru
02:20 X mutantai

Lnk

06:00 Pakvaišusi porelė
07:00 Ūkininkas ieško žmonos
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
10:00 Rimti reikalai
11:00 Keičiu žmoną. Įžymybės
12:00 Vidurdienio žinios
13:20 Turtuolė varguolė

14:30 Pabelsk į mano širdį
15:30 Uždraustas vaisius
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios 
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki....
20:30 Turtuolė varguolė
21:30 Žinios
22:30 Tarp mūsų, mergaičių
00:20 Mirtinas ginklas
01:20 Hju Glaso legenda
04:05 Volkeris, Teksaso reindžeris

Btv

06:00 FTB
07:00 Mano virtuvė geriausia 
08:25 Teisingumo agentai
09:30 Kalnietis
10:35 Čikagos policija
11:35 Mentalistas
12:35 FTB
13:30 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Teisingumo agentai
16:00 Kalnietis

17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Čikagos policija
19:30 Akloji zona
20:30 Pričiupom!
21:00 Žudikų brolija
23:10 Greitojo reagavimo būrys
01:10 Gyvi numirėliai
02:05 Akloji zona
02:50 Skautai prieš zombius

Lrytas

05.15 Vantos lapas
05.45 Bušido ringas
06.15 TV parduotuvė
06.30 Misija - vasara 
07.00 Išpažintis su Marija
07.30 Aiškiaregė
10.05 Triguba apsauga
11.10 Neišsižadėk
12.15 TV parduotuvė
12.30 Kaimo akademija
13.00 Nauja diena
14.00 Teisingumo agentai

15.00 Reali mistika
16.00 Reporteris
16.30 Siaubingosios gamtos 
stichijos
17 30 Misija – vasara
18.00 Reporteris
18.30 Neatrasta Rusija
19.00 Reali mistika
20.00 Reporteri
20.50 Aiškiaregė
21.25 Neišsižadėk
22.30 Reporteris
23.00 Neatrasta Rusija
23.30 Siaubingosios gamtos 
stichijos
00.30 Teisingumo agentai
01.30 Reali mistika
02.30 Vantos lapas
03.00 Triguba apsauga
03.55 Siaubingosios gamtos 
stichijos
04.35 Reali mistika
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, Lietuva
08:55 Pagalbos šauksmas
09:40 Hadsonas ir Reksas 
10:30 Tarnauti ir ginti
11:30 Dviračio žinios
12:00 Gyventi kaime gera
12:30 1000 pasaulio 
stebuklų
13:30 Veranda
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:25 Viktorija
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda
19:30 Paskutinė stotis
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Dviračio žinios

22:00 Kai nusėda dulkės
23:00 LRT radijo žinios
23:05 Grančesteris
23:55 Hadsonas ir Reksas
00:45 Kelionių atvirukai
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Paskutinė stotis
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Viktorija
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite
04:30 Gamtininko užrašai
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Vizionieriai
05:15 Ponių rojus

Tv3

06:00 Bakuganas. Kovos planeta
06:30 Magiškoji komanda
07:00 Monstrų viešbutis

07:30 Kempiniukas Plačiakelnis
08:00 Jeloustounas
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Mažoji našlė
11:00 Aistros spalva
12:00 Nuodėminga žemė
14:00 Meilės gijos
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Jeloustounas
20:30 Kurmis
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 10,5 balo
00:20 Naktinė pamaina
01:25 Elementaru
02:20 X mutantai

Lnk

06:00 Pakvaišusi porelė
07:00 Ūkininkas ieško žmonos
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
10:00 Rimti reikalai

11:00 Keičiu žmoną. Įžymybės 
12:00 Vidurdienio žinios
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Pabelsk į mano širdį
15:30 Uždraustas vaisius
16:35 Labas vakaras, Lietuv
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki.... 
20:30 Turtuolė varguolė 
21:30 Žinios
22:30 Ištrūkęs Džango
01:50 Tarp mūsų, mergaičių
03:30 Volkeris, Teksaso reindžeris

Btv

06:00 FTB
07:00 Mano virtuvė geriausia 
08:25 Teisingumo agentai
09:30 Kalnietis
10:35 Čikagos policija
11:35 Mentalistas
12:35 FTB
13:30 Mano virtuvė geriausia 

14:50 Teisingumo agentai
16:00 Kalnietis
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Čikagos policija
19:30 Akloji zona
20:30 Pričiupom! 
21:00 Pabėgimas iš Los Andželo
23:00 Žudikų brolija
01:10 Strėlė
02:05 Akloji zona

Lrytas

05.15  Nauja diena
06.15 TV parduotuvė
06.30 Kryptys LT
07.00 Reali mistika
08.00 Juvelyrų klanas
09.00 Pėdsakas. Ukraina
10.05 Triguba apsauga
11.10 Neišsižadėk
12.15 TV parduotuvė
12.30 Neatrasta Rusija
13.00 Nauja diena

14.00 Teisingumo agentai
15.00 Reali mistika
16.00 Reporteris
16.30 Siaubingosios gamtos 
stichijos
17.30 Aiškiaregė
18.00 Reporteris
18.30 Neatrasta Rusija
19.00 Reali mistika
20.00 Reporteris
20.50 Aiškiaregė
21.25 Neišsižadėk
22.30 Reporteris
23.00 Neatrasta Rusija
23.30 Siaubingosios gamtos 
stichijos
00.30 Teisingumo agentai
01.30 Reali mistika
02.30 Kryptys LT
03.00 Triguba apsauga“
03.55 Siaubingosios gamtos 
stichijos
04.35 Reali mistika
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PASLAUGOS

Naujo, lakuoto parketo 
šlifavimas. Senų dažytų grindų

restauravimas. Parketo klojimas, 
lakavimas. 

Tel. 8 699 94 662

PERKA

NUOMA
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•  Ūkininkas išsinuomotų 
žemę Čedasų, Didsodės, 
Juodupės, Degsnių apylinkėse 
. Tel. 8 602 53 232. Rokiškis
• Dirbantis vyras ieško 
išsinuomoti vieno kambario 
butą. Siūlyti visus variantus. 
Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 603 52 196. Rokiškis
•  Išsinuomočiau kemperį 
5-6 vietų su miegamomis 
vietomis nuo 2022-06-27 . 
Tel. 8 622 51 772. Rokiškis
•  Išnuomojamas garažas prie 
autobusų stoties .  
Tel. 8 682 94 736. Rokiškis
•  Tvarkingi tėvai ieško 
išsinuomoti 1 kambario 
butą arba namo dalį. Be 
augintinių ir žalingų įpročių. 
Pageidautina su baldais ir 
buitine technika . Kaina 
160 Eur. Tel. 8 639 31 739. 
Rokiškis
•  Ieškau nuomai 2-3 
kambarių buto ilgesniam 
laikui . Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 628 83 870. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

•  0,145 ha (14,5 a) namų 
valdos žemės sklypą Rokiškio 
mieste, Pievų g. Puiki vieta 
namo statybai. Sklypas yra 
patogioje, ramioje vietoje, 
netoli Tyzenhauzų alėjos ir 
Rokiškio dvaro. Labai geras, 
asfaltuotas privažiavimas . 
Kaina 12000 Eur. Tel. 8 627 
33 121. Rokiškis
• Šviesų ekonomišką 2 

kambarių butą Laisvės g. 
Bute atliktas kapitalinis 
remontas. Namas mūrinis. 
Butas ne kampinis, trečias 
aukštas. Su baldais (be baldų 
kaina derinama). Kaina 
55000 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
•  Tvarkingą 2 kambarių 
butą Liepų gatvėje, Juodupės 
miestelyje, Rokiškio rajone. 
5 aukštas . Tel. 8 626 27 025. 
Rokiškis
•  2 kambarių 53,36 kv. 
m butą Jaunystės g. 11. 3 
aukštas. Namas mūrinis . 
Kaina 39000 Eur.  
Tel. 8 682 96 043. Rokiškis
•  2 kambarių 37,18 
kv. m butą Taikos g. 
23. 3 aukštas. Namas 
renovuotas. Nedideli šidymo 
mokesčiai . Kaina 15000 Eur. 
Tel. 8 630 47 882. Rokiškis
• 3 kambarių butą 64,14 
kv. m Jaunystės g. Namas 
blokinis, 5 aukštas. Daugiau 
informacijos telefonu.  
Tel. 8 687 53 215. Rokiškis
•  13,87 ha žemės ūkio 
paskirties sklypą Rokiškio r. 
sav., Obelių sen., Šileikių k . 
Kaina 72000 Eur.  

Tel. 8 614 54 193. Rokiškis
•  2 kambarių 31 kv. m 
butą be patogumų miesto 
centre Respublikos g. 13-1. 
Tinkamas gyvenimui ir 
komercijai. Apšildomas kietu 
kuru. Yra techninė galimybė 
prisijungti prie vandentiekio 
ir nuotekų įvado . Kaina 
16000 Eur. Tel. 8 688 41 425. 
Rokiškis
•  3 kambarių butą Taikos 
g. 1A renovuotame name. 
Erdvus ir šviesus. Svetainė 
sujungta su virtuve. Dėl visos 
informacijos kreiptis telefonu 
. Kaina 58000 Eur.  
Tel. 8 621 68 494. Rokiškis
•  Sodybą prie tvenkinio 
netoli Rokiškio 2 km. Namų 
valdos sklypas 0,17 ha. 
Gyvenamasis namas 150 
kv. m. ploto, pirtis, malkinė. 
Šildomas kietu kuru. Miesto 
vandentiekis ir kanalizacija, 
rūsys. 1 a.- šildomos 
grindys. Iki namo puikus 
privažiavimas tiek žiemą tiek 
vasarą . Kaina 75000 Eur.  
Tel. 8 663 66 474. Rokiškis
• Geroje vietoje namo dalį 
gyvenimui ir verslui. Erdvus 
kiemas, ūkinis pastatas. 
Kauno g. Kaina 54000 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Skubiai erdvų 52 kv. m 2 
kambarių butą renovuotame 
name. Renovacija išmokėta. 
Penktas aukštas. Taikos g. 21. 
Kaina 17500 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Žemę 7 a kartu su ežero 
pakrante Papilių km., 
Rokiškio r. Tel. 8 610 79 676. 
Rokiškis
• Namą Juodupėje Maironio 
g. Sklypas 26 a, vandentiekis, 
vietinė kanalizacija, ūkiniai 
pastatai. 3 kambariai, virtuvė, 
po namu du rūsiai. Gera vieta, 
netoli mokykla, darželis, 
parduotuvės. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 650 49 864. Vilnius
• Panemunėlio gelež., st., 
namą, ūkinius pastatus. Yra 
trifazis. Labai ramioje vietoje, 
geri kaimynai. 28 a žemės. 
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
•  1 kambario 28,52 kv. m 
butą Taikos g., Rokiškis. 5 
aukštas . Tel. 8 683 77 826. 
Rokiškis
•  6 a sodo sklypą Jakiškių 

kaime (šone Kavoliškio). Yra 
namukui pamatai .  
Tel. 8 683 77 826. Rokiškis
• Rokiškio mieste, netoli 
ežero mūrinį namą. Gera 
lokacijos vieta, netoli 
mokykla, darželis. Name 3 
kambariai, virtuvė. Po namu 
rūsys. Mansarda neįrengta. 
6 a sklypas. Ūkinis pastatas. 
Kaina 48000 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Namą už buto kainą 
šalia Sėlynės. Tik 5 min. 
iki Rokiškio. Erdvus 4 
kambariai. Viso 200 kv. m 
bendras plotas. Pakeistas 
stogas, langai, kambarių 
durys. Šildymas kietu kuru. 
29 a žemės, ūkinis, rūsys. 
Išsimokėtinai. Kaina 49999 
Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis

KITA

•  Rūkyklą . Kaina 300 Eur. 
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
•  Rūkyklą . Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 641 06 273. Rokiškis
•  Įvairią pjautą statybinę 
medieną .  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
•  Nauja nedidelė kieto kuro 
metalinė  krosnis (buržuika) 
Met Spas 5 .  
Tel. 8 679 95 305. Rokiškis
•  Vilnonius siūlus .  
Tel. 8 679 95 305. Rokiškis
•  Žvyrą, akmenis, smėlį, 
juodžemį. Atvežu .  
Tel. 8 624 90 330. Rokiškis
• Sausas malkas, medienos 
atraižas. Atvežu.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• 3 l talpos stiklainius. 50 vnt. 
Kaina 0,50 Eur/vnt.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
•  Dvejas naudotas medines 
duris su staktomis .  
Tel. 8 601 84 705. Rokiškis
•  Lemputes šviestuvams. 
0,40 Eur/vnt .  
Tel. 8 611 78 562. Rokiškis
•  Labai mažai naudotas 
duris su stakta. Matmenys 
nuotraukoje . Kaina 110 Eur. 
Tel. 8 629 12 562. Rokiškis
•  0,5 l užsukamus stiklainius. 
Kaina sutartinė .  
Tel. 8 678 81 317. Rokiškis
•  Naudotą stiklą 102x72 cm . 
Tel. 8 698 16 564. Rokiškis

PAŽINTYS

SIŪLO DARBĄ

•  Ieškomas automobilių 
kėbulų paruošėjas . Kaina 
1000 Eur. Tel. 8 622 06 975. 
Rokiškis
•  Ieškau žmonių, gali būti 
šeima norinti gyventi kaime ir 
prižiūrėti namus .  
Tel. 8 606 86 828. Rokiškis
•  Siūlome darbą džiovyklos 
operatoriui grūdų sandėlyje 
Pandėlyje. Su išsilavinimu, 
patirtimi. Pradedant 
apmokysime .  
Tel. 8 615 15 141. Rokiškis
•  Ieškau žmogaus kuris 
smulkiną žolę .  
Tel. 8 668 92 516. Rokiškis
•  Ieškau betonuotojų ir gipso 
montuotojų darbui Vilniuje. 
Apgyvendinsiu nemokamai. 
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MOKYMAI ŪKININKAMS
Panevėžio rajono švietimo centras

Beržų g. 50, Panevėžys
2022 m. birželio 29 d. nuo 9.00 val. (trečiadienis)

Nemokamas viešinimo renginys ūkininkams „Saldainių – pastilių gamyba be 
pridėtinio cukraus“ Kauno kolegijai įgyvendinant projektą: „Žemės ūkio produk-
cijos perdirbimo skatinimas gaminant saldainius – pastiles be pridėtinio cukraus“ 

(trukmė 4 ak. val.). 
Informacija ir registracija internete http://www.musuprojektai.lt/saldainiai/ 

arba tel. 8 700 40025

Užs. 1792
Darbo rūbus išduodame. 
Atlyginimas mokamas kas 
savaitę . Kaina 2000 Eur.  
Tel. 8 606 44 624. Rokiškis
• Ūkininko ūkis 
ieško traktorininko - 
mechanizatoriaus dirbti su 
vakarietiška technika.  
Tel. 8 615 29 342. Rokiškis
• Skubiai reikalingi oro 
kondicionierių gamybos 
darbuotojai darbui Belgijoje. 
Tel. 8 611 45 080. Rokiškis
•  Darbas automechanikui prie 
važiuoklės, stabdžių sistemų. 
Su patirtimi .  
Tel. 8 628 12 097. Rokiškis
• Ieškome kas už 
protingą kainą 
suremontuotų automobilį. Gal 
atsiras kas moka. Būtų gerai 
jai turėtų dalis Passat B5, 
sedanas, 1997 m. Defektai 
nėra baisus, jai dalių neturite, 
galime nupirkti sutvarkymui. 
Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 616 27 809. Rokiškis
•  Ieškoma darbuotoja darbui 
Anglijoje (amžius nuo 40 
metų). Darbo pobūdis – 
gyvenamojo namo ir sodo 
priežiūra. Anglų kalba 
nebūtina. Apgyvendinimas ir 
visos paslaugos nemokamos. 
Uždarbis nuo 1200 Eur. 
Daugiau informacijos 
telefonu . Tel. 8 603 51 064. 
Rokiškis
• Reikalingas meistras 
pakeisti kelis supuvusius 
rąstinės sodybos rąstus. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 622 06 975. 
Rokiškis
• Reikalingas darbuotojas 
gėlių-augalų ūkyje darbui 
Švedijoje. Tel. 8 611 45 080. 
Rokiškis
• Skubiai reikalingi 
ekskavatorininkai darbui 
Danijoje. Tel. 8 611 45 080. 
Rokiškis
• Skubiai reikalingi 
pagalbiniai darbuotojai darbui 
Danijoje. Tel. 8 611 45 080. 
Rokiškis
• Skubiai reikalingi 4 
statybininkai ir betonuotojai 
darbui Švedijoje, Skåne.  
Tel. 8 611 45 080. Rokiškis
• Vairuotojo darbas su 
mikroautobusu. B kategorija. 
Maršrutas: Lietuva-Vokietija-
Lietuva. Reikalinga patirtis. 
Tel. 8 618 30 565. Rokiškis
•  Įmonė MB Restaura ieško 
miltelinio dažymo dažytojo 
ir smėliuotojo. Darbo vieta 
Kovelių k., Rokiškio r. Dėl 
detalesnės informacijos 
skambinti telefonu .  
Tel. 8 671 85 504. Rokiškis
•  Miegonių kaime esančiame 
medelyne ieškomi sezoniniai 
darbininkai .  
Tel. 8 669 08 547. Rokiškis
•  Ieškomas automobilių 

kėbulų paruošėjas - surinkėjas. 
Darbo pobūdis: automobilių 
paruošimas dažymui, auto 
dalių surinkimas po dažymo . 
Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 622 22 060. Rokiškis
•  Reikalingas žmogus 
sutvarkyti daugiabučio 
laiptinės stogelį Kavoliškyje . 
Tel. 8 614 25 831. Rokiškis
•  Siūlome darbą 
automechanikui, geros darbo 
salygos. . Tel. 8 636 44 447. 
Rokiškis

• Moteris turinti aukštąjį 
išsilavinimą ieško darbo 
Rokiškyje. Tel. 8 615 92 745. 
Rokiškis
• Moteris ieško darbo. Galiu 
prižiūrėti senyvo amžiaus 
žmogų. Turiu patirties.  
Tel. 8 615 92 745. Rokiškis
• Ieškau papildomo darbo 
savaitgaliais. Griovimo, 
elektros, apdailos, dažymo, 
tvorų statymo, karkasiniai 
darbai. Smulkesnė 
informacija telefonu. B 
kategorija ir nuosavas darbo 
automobilis yra..  
Tel. 8 608 33 486. Rokiškis
• Du 18 m. jaunuoliai ieško 
darbo aplink Rokiškį.  
Tel. 8 629 81 848. Rokiškis
•  Ieškau suvirintojo 
pusautomačių arba pagalbinio 
darbo. Turiu traktoristo teises. 
Laukiu pasiūlymų .  
Tel. 8 629 22 446. Rokiškis
• Moteris ieško pardavėjos 
darbo. Tel. 8 636 35 260. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu 
prižiūrėti senyvo amžius 
žmogų arba vaikus. Turiu 
patirties. Tel. 8 625 35 087. 
Rokiškis
•  Ieškau sezoninio darbo. 
Turiu Tr2 kategorijos teises. 
Tinka bet koks darbo pobūdis 
. Tel. 8 611 04 430. Rokiškis
• Ieškau darbo. Tinka visi 
variantai. Turiu vairuotojo 
teises ir visas traktoriaus 
kategorijas. Tel. 8 629 11 572. 
Rokiškis
• Du 18 m. vyrai ieško darbo. 
Siūlykite įvairaus pobūdžio 
darbus. Tel. 8 692 39 074. 
Rokiškis
• Ieškau bet kokio darbo. 
Galiu dirbti vienadienius ir 
pagalbinius darbus.  
Tel. 8 699 28 563. Rokiškis
•  Ieškau bet kokio nesunkaus 
darbo. 50 procentų 
nedarbingumas .  
Tel. 8 646 09 453. Rokiškis
• 49 m. moteris ieško bet 
kokio darbo. Galiu dirbti 
pas ūkininkus, slaugyti 
ligonius. Siūlyti bet kokius 
darbus. Geriau būtų su 

IEŠKO DARBO

apgyvendinimu. Tel. 8 624 11 
019. Rokiškis
•  Skubiai du vyrai 
ieško darbo Rokiškyje. 
Nevairuojame. Greitai 
mokomės. Galime pradėti 
dirbti nors ir rytoj. Miško 
darbų nesiūlyti. Su 
pasiūlymais skambinti 
nurodytu numeriu .  
Tel. 8 625 05 409. Rokiškis

BALDAI

•  Viengulę tachtą. Yra 
patalynės dėžė . Kaina 70 Eur. 
Tel. 8 694 09 895. Rokiškis
•  Dušinė vonia su visais 
priedais . Tel. 8 679 95 305. 
Rokiškis
•  Šimtametis kuparis . Kaina 
70 Eur. Tel. 8 612 47 934. 
Rokiškis
•  Naudotą virtuvės baldų 
komplektą su indaplove ir 
gartraukiu. Ilgis 370x176 cm. 
Defektai matosi nuotraukose. 
Galimas ir pristatymas . 
Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 618 60 493. Rokiškis
•  Mažai naudotą masažinį 
čiužinį nuo pragulų ligoniui . 
Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 604 09 285. Rokiškis
• Kampas ištiesiamą kampą 
Galvė. Patalynės dėžė, 
alyvinė spalva.  
Tel. 8 604 09 285. Rokiškis
•  Minkštą kampą su 
miegojimo funkcija. Geros 
būklės. Gobelenas nuo saulės 
pakeitęs spalvą . Kaina 
100 Eur. Tel. 8 686 77 101. 
Rokiškis
•  Naudotą didelį stalą. Plotis 
80 cm, ilgis 120 cm. Ištraukus 
abu galus pasididina iki 230 
cm. Pasiimti patiems . Kaina 
30 Eur. Tel. 8 622 34 767. 
Rokiškis
•  Naudotą staliuką. 90 cm 
skersmens. Pasiimti patiems . 
Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 622 34 767. Rokiškis
•  Atiduodu kampą už 
simbolinę kainą .  
Tel. 8 670 32 672. Rokiškis
•  Dvi viengules lovas. Po 80 
Eur/vnt . Tel. 8 672 16 997. 
Rokiškis
•  Geros būklės odinį kampą . 
Kaina 75 Eur.  
Tel. 8 635 83 166. Biržai
•  Naudotą Magrės 
baldų kušetę Perla su 
patalynės dėže. Matmenys: 
1780x980x710 mm. 
Miegamosios dalies dydis: 
2220x850 m . Kaina 140 Eur. 

Tel. 8 614 92 710. Rokiškis
•  Naują gražų paktišką 
kilimą. Dydis 160x230 cm . 
Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 631 25 562. Rokiškis
•  Beveik naują storesnį 
margą kilimą. Išmatavimai 
100x165 cm . Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 608 75 687. Rokiškis
•  Beveik naują storesnį 
margą kilimą. Išmatavimai 
245x180 cm . Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 608 75 687. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

•  Rotacinę šienapjovę KRN 
2,1. Reikalingas remontas 
arba dalimis . Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 686 19 473. Rokiškis
• Frontalinio krautuvo rėmą 
su hidro cilindru. Tinkantį 
traktoriui T25 - T40.  
Tel. 8 687 56 716. Rokiškis
•  Kombainą. Kederis 2 m . 
Tel. 8 622 94 098. Rokiškis
• Priekabą 2pts-4. Be 
dokumentų. Kaina 1350 Eur. 
Tel. 8 622 69 546. Rokiškis
•  Grėblį-vartytuvą Dobilas 3. 
Kaina sutartinė .  
Tel. 8 620 33 597. Rokiškis
•  T-40 kabiną, šieno rinktuvą, 
presą (kitkom) .  
Tel. 8 618 25 707. Rokiškis
•  300 l nerūdijančio plieno 
talpą ant ratų, 160 Eur. 
Kultivatorių, plotis 265 cm, 

270 Eur. Pjovimo diskus, 
diametras nuo 45 cm iki 80 
cm, kaina sutartinė. Vienfazį 
pjovimo diską, diametras 50 
cm, kaina 230 Eur (naujas). . 
Tel. 8 652 04 800. Anykščiai
•  Priekabą (neverčianti), 
platformą (rėmas su ašimi) 
ir platformą rąstams vežti. 
Kriaunų sen. Kainos 
sutartinės . Tel. 8 623 01 198. 
Rokiškis
•  Karpatec kaušus, 4 vnt. 
vandens talpų (boilerius), 
tvoras . Tel. 8 614 60 187. 
Rokiškis
• Gyvūnų pašarų lovius, 
kultivatoriaus noragus, 
akėčias 14 vnt. po 25 Eur/vnt. 
Kultivatorių, 300 Eur.  
Tel. 8 614 60 187. Rokiškis
• Įvairias žemės ūkio 
technikos dalis. Įvairūs 
reduktorius, kultivatoriaus 
spyruokles, cilindrus, 
puskačius, hidro siurblius, 
kultivatoriaus didžiasias 
akėčias. Tel. 8 614 60 187. 
Rokiškis
•  Savadarbę priekabą-
platformą 2,8x5 m . Kaina 
750 Eur. Tel. 8 682 28 909. 
Rokiškis

Rokiškis
•  Naują oro kondicionierių 
Adler . Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 614 70 368. Rokiškis
•  Naudotą šaldiklį Liebherr. 
Aukštis 85 cm, plotis 55 cm, 
gylis 60 cm. Pasiimti patiems 
. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 622 34 767. Rokiškis
•  Puikiai veikiantį naudotą 
šaldytuvą. Plotis 60 cm, 
aukštis 177 cm. Išsivežti 
patiems . Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 622 34 767. Rokiškis
•  Skalbimo mašiną Blomberg 
. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 605 33 139. Rokiškis
•  Veikiančią tvarkingą 
džiovyklę Elektrolux . Kaina 
70 Eur. Tel. 8 629 11 572. 
Rokiškis
•  Mikrobangų krosnelę Vido . 
Tel. 8 605 80 900. Rokiškis
•  Uogų garintuvą 
(serbentams) . Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 679 95 266. Rokiškis
•  Puikiai veikiantį kavos 
aparatą Miele CM6300. 
Mažai naudotas (8164 
puodelių). Po meistro 
apžiūros. Gaminamos kavos 
tipas vienu paspaudimu: 
Espresso, Cappuccino, Latte 
Machiatto ir kitas . Kaina 
520 Eur. Tel. 8 615 16 302. 
Rokiškis
•  Tuščią 20 l dujų balioną . 
Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 608 75 687. Rokiškis
•  Naudotą geros kokybės 
šaldytuvą su šaldikliu Haier. 
Baltos spalvos. Išmatavimai 
130x60x50 cm . Kaina 50 
Eur. Tel. 8 608 75 687. 
Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Elektrinę siuvimo mašiną 
Čaika 134. Kaina 105 Eur. 
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
•  Naują vandens šildytoją 50 
l . Tel. 8 610 10 342. Rokiškis
•  Naują kriauklę. Žydros 
spalvos . Tel. 8 604 09 285. 
Rokiškis
•  Naujus ketaus radiatorius. 
6 vnt . Tel. 8 610 10 342. 



Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

2022-06-2413 psl.

MOKYMAI ŪKININKAMS
Panevėžio rajono švietimo centras

Beržų g. 50, Panevėžys
2022 m. birželio 29 d. nuo 12.15 val. (trečiadienis)

Nemokamas viešinimo renginys ūkininkams „Sulčių gėrimų gamyba išsaugant bi-
ologiškai vertingus komponentus“ Kauno kolegijai įgyvendinant projektą: „Sulčių 
gėrimų, išsaugančių biologiškai vertingus komponentus, gamybos ūkininkų ūki-

uose skatinimas“ (trukmė 4 ak. val.). 
Informacija ir registracija internete http://www.musuprojektai.lt/gerimai/ 

arba tel. 8 700 40025

Užs. 1791

• Automobilinį grotuvą 
Blaupunkt. Seno modelio, 
kasetinis. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 676 78 801. Rokiškis
•  Juostinį magnetafoną Noto . 
Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 639 04 429. Rokiškis
•  Muzikinį centrą LG . Kaina 
15 Eur. Tel. 8 639 04 429. 
Rokiškis
•  Bluetooth kolonėlę Blow 
BT920 Bazooka. AUX, 
USB, MIC jungtys. Led 
apšvietimas. Nedaug naudota. 
Kaina derinama . Kaina 
40 Eur. Tel. 8 620 91 098. 
Rokiškis

GARSO TECHNIKA

VAIZDO TECHNIKA

• Filmavimo kamerą Sony. 
Kaina 165 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
•  Veikiantį televizorių 
Panasonic. Storas, įstrainė 70 
cm . Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 604 09 285. Rokiškis
• Geros būklės televizorių 
Samsung. 82 cm įstrižainė. 
Jungi antena ir žiūri. 
Priedelis nereikalingas. Kaina 
negalutinė. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis
•  Televizorių Samsung. 81 
cm įstrižainė. Mažai žiūrėtas . 
Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 639 04 429. Rokiškis
• Skaitmeninį imtuvą TV 
Start. 14 kanalų.  
Tel. 8 605 80 900. Rokiškis

•  Dovanoju šuniukus. Dvi 
mergaitės . Tel. 8 682 95 786. 
Rokiškis
•  Bičių spiečius, medų .  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
•  Bičių spiečius, medų .  
Tel. 8 687 27 076. Rokiškis
•  Vokiečių aviganį. Liko 
paskutinis. 3,5 mėn. Gražus, 
valgo viską. Trumpo plauko. 
Bus sargus, loja, myli vaikus 
. Kaina 100 Eur. Tel. 8 602 25 
411. Rokiškis
•  Avis, ožkas, triušius . Kaina 
50 Eur. Tel. 8 647 29 208. 
Rokiškis
•  Bičių spiečius. Atskridę 
gegužės - birželio mėn. 
Spietinėse, aviliuose, siuva 
rėmelius, neša žiedadulkes ir 
nektarą . Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 699 36 007. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

•  Labai geros būklės Ps4. 5 
žaidimai . Tel. 8 615 80 684. 
Rokiškis
• Nešiojamąjį kompiuterį HP. 
Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 639 04 429. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

•  Monitorių LG. 19-22 colių . 
Tel. 8 605 80 900. Rokiškis
• Stacionarų kompiuterį su 
monitoriumi.  
Tel. 8 605 80 900. Rokiškis
•  Kompiuterį. Parametrai: 
procesorius - Intel Core i7 
2600@ 3.40 Gz. vaizdo 
plokštė - GeForce GTX 1060 
6 GB, motininė plokštė - Asus 
Tek P8Z77-V LX, Ram - 8,00 
GB Single-Channel DDR3 
@668 MHz, SSD - 447 
GB TEAAM T253LE480G 
(SATA(SSD)), diskasukis-
Optiarc DVD . Kaina 250 
Eur. Tel. 8 611 44 501. 
Rokiškis

•  Naudotą idealios būklės 
iPhone 8. Saugotas. Su dėžute 
ir visais jo priedais. Kaina 
derinama . Kaina 170 Eur. 
Tel. 8 678 05 029. Rokiškis
•  Nokia 230 su garantija . 
Tel. 8 605 80 900. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

•  Dviratį mergaitei. Pirktas 
naujas Senukuose už 165 
Eur., naudotas vieną sezoną. 
20 ratai. Rėmo dydis 50,80 
cm. Minimalus ūgis 115 cm, 
maksimalus 135 cm. Šešios 
Shimano pavaros. Krepšelis, 
atraminė kojelė, skambutis . 
Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 645 62 091. Rokiškis
•  Vaikišką dviratį Kato. Ratai 
24 colių . Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 698 04 622. Rokiškis
• Labai geros būklės vežimėlį. 
Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 671 14 878. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

•  Gal radote pamestus raktus. 
5 raktai ant grandelės be 
pakabuko. Galėjo iškristi J. 
Gruodžio, Vyšnių gatvėse . 
Tel. 8 674 44 393. Rokiškis
• Rastas šuo su pavadėliu. 
Gal kas pasigedo. Skambinti 
telefonu. Tel. 8 607 00 701. 
Rokiškis
•  Pavogtas dviratis Bulls. Kas 
matė, skolingas neliksiu .  
Tel. 8 681 64 516. Rokiškis

RASTA, PAMESTA

•  Elipsinį treniruoklį. Mažai 
naudotas. Pulso, kalorijų, 
žingsnių matuoklis . Kaina 
85 Eur. Tel. 8 613 70 717. 

SPORTO/LAISVALAIKIO
PREKĖS

Rokiškis
•  Praktiškai nenaudotą 5mins 
Shoper treniruoklį pilvo 
presui . Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 622 11 600. Rokiškis
•  Paspirtuką . Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 620 53 934. Rokiškis

•  Geros būklės savaeiges 
žoliapjoves . Kaina 199 Eur. 
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
•  Puikiai veikiantį Murray 
traktoriuką. Variklis 11 Hp, 
deka dviejų peilių su šoniniu 
išmetimu, 1 m pločio . Kaina 
880 Eur. Tel. 8 674 53 910. 
Kupiškis
•  Trimerį Hervin Garden. 
Reikalingas remontas . Kaina 
30 Eur. Tel. 8 694 18 278. 
Rokiškis
•  Žoliapjoves . Kaina 99 Eur. 
Tel. 8 621 51 352. Rokiškis
•  Tvarkingą sodo traktoriuką 
Partner. 2011 m., variklis 
Brigsas 11 Hp. Pavarų dėžė 
mechaninė, dekos plotis 80 
cm, su surinkimo krepšiu . 
Kaina 1170 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Tvarkingą sodo traktoriuką. 
2005 m., variklis Kochler 
16 Hp, pavarų dėžė kojinis 
automatas, deka dviejų 
peilių, mulčiuojanti, 107 
cm. Daugiau informacijos 
telefonu. Kaina 1550 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
•  Veikiančius pjūklus Stihl 
MS 260, jonsered. Kainos 
nuo 100 iki 140 Eur .  
Tel. 8 623 42 402. Rokiškis
•  Veikiantį trimerį Jonsered 
RS52 . Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 623 42 402. Rokiškis
•  Trimerį Hermen Garden su 
defektais . Tel. 8 676 76 509. 
Rokiškis
•  Naują savaeigę žoliapjovę 
su surinkimo krepšiu . Kaina 
250 Eur. Tel. 8 604 36 830. 
Rokiškis
• Naują akumuliatorinį trimerį 
Deltafox. Domina keitimas į 
diz. kurą. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 604 36 830. Rokiškis
• Naują trimerį - krūmapjovę 
Tamer Pro. Turi antivibracinę 
sistemą ir daug priedų 
Domina keitimas į diz. kurą. 
Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 604 36 830. Rokiškis
•  Tvoras . Tel. 8 614 60 187. 
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

•  15 vienetų medinių padėklų 
. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 613 50 436. Rokiškis
•  Asbabetoninis vamzdys, 6 
metrai ilgio, 12 cm skersmens 
. Tel. 8 679 95 305. Rokiškis
•  Dvejas duris - medinės, 
filinginės. Vienos stakta 
212x97 cm, apvadai ir spyna 
su raktais. Kitos- durų stakta 
210x91cm .  
Tel. 8 601 84 705. Rokiškis
•  Sausas įvairaus storio 
spygliuočių lentas .  
Tel. 8 687 56 716. Rokiškis
• Geros kokybės pjautą 
statybinę medieną.  
Tel. 8 618 33 452. Rokiškis
•  Statybinę radiją Makita 
Bmr 100 su AUX . Kaina 
50 Eur. Tel. 8 623 38 045. 
Rokiškis
•  Uosio dilias . Kaina 400 
Eur. Tel. 8 647 32 700. 
Kupiškis
•  Hidraulinį vandens purvo 
siurblį. Foto ne jo, naudotas 
panašus . Kaina 600 Eur.  
Tel. 8 647 32 700. Kupiškis
•  Gegnes 5x15 cm ir vieno 
pjovimo lentas .  
Tel. 8 625 97 536. Rokiškis
•  Prilydomą dangą stogui. 
4 vnt. Pigesnė kaina . Kaina 
155 Eur. Tel. 8 671 75 080. 
Rokiškis
•  Trifazę betono maišyklę. 

STATYBINĖ ĮRANGA 0,25 kub. m talpa . Kaina 
250 Eur. Tel. 8 650 33 396. 
Rokiškis
•  Trifazį diskinį pjūklą . 
Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 650 33 396. Rokiškis
• Ąžuolo parketą 29 kv.m. 8 
Eur/kv.m. Tel. 8 650 33 396. 
Rokiškis
•  Naujus statybinius 
blokelius. Likutis. Visa 
informacija telefonu, 
skambinti po 17 val . Kaina 
80 Eur. Tel. 8 600 02 697. 
Rokiškis
•  Naudotas spygliuočių 
medienos lakuotas duris 
su stakta. Išmatavimai su 
stakta 2,08x0,86 m, varčia 
2,00x0,78 m . Kaina 120 Eur. 
Tel. 8 675 03 048. Rokiškis

•  Tvarkingą Seat Leon. 
2007 m., 1,9 l, TDI, 77 kW. 
Važinėjo moteris . Kaina 
2650 Eur. Tel. 8 673 06 263. 
Panevėžys
•  Moterišką dviratį. 28 colių 
ratai . Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 674 54 495. Rokiškis
•  Audi A4 .  
Tel. 8 682 31 964. Rokiškis
•  Puikios buklės elektrinį 
dviratį Momas Jason 
2022 Ebike. S-M (16) 
dydžio rėmas. 27,5 colių 
ratai. Microshift galinis 

TRANSPORTO PRIEMONĖS

permetėjas. 1x8 bėgiai. 
Hidrauliniai diskiniai 
stabdžiai. Bewo variklis 250 
W 50 Nm. Samsung baterija 
36 V 14 Ah 504 . Kaina 850 
Eur.  
Tel. 8 627 26 002. Rokiškis
•  Škoda Superb. 2008 m., 
2,0 l, 103 kW, TA iki 2023-
05, sedanas, vieno velenėlio. 
Rida 196000 km .  
Tel. 8 647 10 234. Rokiškis
•  Mažai naudotus vaikiškus 
dviračius. Vienas 2-5 m. 
vaikui, kitas mergaitei 5-10 
m. Abiems yra pridedami 
papildomi ratukai .  
Tel. 8 618 33 452. Rokiškis
•  VW Sharan. 2002 m., 85 
kW, TA iki 2024-02. Šešių 
vietų. Yra kablys, mėlynos 
spalvos . Kaina 1500 Eur.  
Tel. 8 604 62 575. Rokiškis
•  Opel Astra. 1,7 l, 50 kW. 
Nauja TA. Smulkus kėbulo 
defektai. Kaina minimaliai 
derinama . Kaina 850 Eur. 
Tel. 8 643 42 202. Rokiškis
•  Peugeot 407. 2000 m, 
dyzelis, TA yra. Kaina 
sutartinė. Būklė gera . Kaina 
800 Eur. Tel. 8 671 49 888. 
Rokiškis
•  Nissan Almera Tino be 
varyklio. Galima dalimis . 
Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 618 60 356. Rokiškis
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Birželio 24-oji, 
penktadienis,  

25 savaitė
Iki Naujųjų liko 190 dienos.

Dangaus kūnai: 
saulė teka 4.42 val., 
leidžiasi 22:00 val. 

Dienos ilgumas 17.18 val.
Mėnulis (delčia) 

Joninės (Rasos) 

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Jonas, Eivilitas, Eivilitė, Eiviltas, 

Janina
Rytoj: Vilhelmas, Geistautas, 

Geistautė, Baniutė, Vilius, 
Geisvyda, Geisvydas

Poryt: Paulius, Jaunutis, 
Virgilijus, Povilas, Jaunius, 

Viltautė

Birželio 24-oji Lietuvos 
istorijoje:

1921 — gimė poetas Jonas 
Sereikis.

1941 — naciai padegė Ablin-
gos kaimo gyventojų trobesius ir 
nušovė 35 Ablingos bei 7 gretimo 
Žvaginių kaimo žmones.

1988 — Vilniuje, Arkikatedros 
aikštėje, įvyko pirmasis viešas Są-
jūdžio mitingas su tautinėm vėlia-
vom, kuriame dalyvavo beveik 30 
tūkstančių žmonių.

2012 — sulaukęs garbaus 94 
metų amžiaus mirė nacionalinės 
kultūros ir meno premijos laurea-
tas, lietuvių tapytojas Augustinas 
Savickas.

Birželio 24-oji pasaulio 
istorijoje:

1497 — anglų keliautojas John 
Cabot (Džonas Kebotas) atrado 
Kanadą.

1812 — Napoleon Bonaparte 
(Napoleonas Bonapartas) persikėlė 
per Nemuną ir įžengė į tuometinės 
Rusijos teritoriją.

1901 — Paryžiuje (Prancūzija) 
atidaryta pirmoji devyniolikmečio 
dailininko Pablo Picasso (Pablo Pi-
kaso) darbų paroda.

1931 — Sovietų Sąjunga ir 
Afganistanas pasirašė neutralumo 
sutartį.

Post scriptum
Turtingiausias tas žmogus, 
kurio džiaugsmams reikia 

mažiausiai pinigų 

Humusas - puikioji avinžirnių užtepėlė

PARUOŠIMO BŪDAS:
PARUOŠIMO LAIKAS: APIE 20 MIN.
1. Avinžirnius nukoškite nuo skysčio (nukoštą skystį išsaugokite).
2. Avinžirnių odeles nulukštenkite, kad sutrintas humusas būtų švelniausios tekstūros 
(galima to nedaryti, bet humusas nebus toks glotnus, koks galėtų).
3. Į elektrinį trintuvą sudėkite visus humusui skirtus ingredientus. Sutrinkite iki vientisos 
masės. Papildomai įpilkite išsaugoto avinžirnių skysčio tiek, kad humusas būtų norimo 
tirštumo (gali prireikti kelių valgomųjų šaukštų).
4. Paruoštą humusą sandariame indelyje šaldytuve galite laikyti iki savaitės.

SIRUPUI:
• 1 skardinė konservuotų avinžirnių 
(arba 240g virtų)
• 4 šaukštai sezamų pastos tahini
• 2 šaukštai alyvuogių aliejaus
• 3 šaukštai citrinų sulčių (iš vienos 
nedidelės citrinos)
• 1 skiltelė česnako
• 0.5 šaukštelio rūkytos paprikos 
miltelių (nebūtina)
• 0.5 šaukštelio malto kumino
• 0.5 šaukštelio druskos
• 1/4 šaukštelio juodųjų pipirų

•  VW Golf. 2000 m., 1,9 l, 
TDI, 85 kW, TA iki 2024-04. 
2 durų. Yra kablys . Kaina 
950 Eur. Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis
•  Ford Galaxy. 1999 m., 
D, 81 kW, yra TA. Baltos 
spalvos . Tel. 8 639 04 429. 
Rokiškis
• Volvo S60. 2002 m., TA 16 
mėn. Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 606 68 316. Rokiškis
•  Audi A4 B6. Quattro, 
2002 m., 2,5 l, 132 kW, TA 
2 m . Kaina 1500 Eur.  
Tel. 8 603 03 310. Rokiškis
•  Dviratį . Kaina 250 Eur. 
Tel. 8 656 88 167. Rokiškis
•  Opel Zafira. 2006 m., 88 
kW, 1,9 l, dyzelinas, TA iki 
2023-04 . Kaina 1300 Eur. 
Tel. 8 623 03 533. Rokiškis
• Priekabą. TA neseniai 
praeita. Daugiau 
informacijos telefonu. Kaina 
350 Eur.  
Tel. 8 682 77 393. Rokiškis
• Opel Zafira. TA iki birželio 
26 d. Trūkumai: reikia 
pasikeisti vairo kolonėlę. 
Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 622 24 288. Rokiškis
•  Peugeot 307. 2005 m., 2 l, 
66 kW . Kaina 850 Eur.  
Tel. 8 621 99 872. Rokiškis
•  Savos gamybos tvirtą 
priekabą-platformą prie 
traktoriaus. Išmatavimai 3x2 
m . Kaina 220 Eur.  
Tel. 8 604 36 830. Rokiškis
• Dviratį. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 650 33 396. Rokiškis
•  Naują paspirtuką Evo-7 . 
Tel. 8 610 17 664. Rokiškis
•  Mergaitišką dviratį 
Laguna. Rėmas plienas, 
ratai 24 colio, 6 pavaros, 
purvasaugiai, kojelė. 
Dviratis skirtas vaikams nuo 
1,30 m iki 1,60 m . Kaina 
80 Eur.  
Tel. 8 612 23 040. Rokiškis
•  Tvarkingą dviratį 
mergaitei iki 10 m . Kaina 
70 Eur.  
Tel. 8 620 53 934. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

•  Vasarines padangas 
VW Sharan 195/65 R15 
su lietais ratais, 80 Eur. 
Žiemines dygliuotas padangas 
su skardiniais ratlankiais, 3 
mėn. važinėtos, 100 Eur .  
Tel. 8 610 89 361. Rokiškis
•  Katalizatorių . Kaina 
210 Eur. Tel. 8 683 04 665. 
Rokiškis
•  Audi A3 dalimis. 1998 m., 
1,9 l, 81 kW. Variklį, dėžę, 
vairo kolonėlę, priekinius ir 
galinius dangčius raudonos 
spalvos, sankabą ir kitas dalis 
. Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
•  Volvo S80 dalimis. 2004 
m., 2,4 l, 120 kW .  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Volkswagen Passat dalimis. 
2002 m., 1,9 l, TDI, 74 kW, 
sedanas. Tel. 8 629 45 390. 
Rokiškis
•  Geros būklės lietus 
ratlankius R16 7J, ET 39 . 
Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 604 62 575. Rokiškis
• Ratus nuo Passat B5 
su geromis padangomis 
R15 195/65 Winter M+S. 
Apynaujos, mažai važiuota. 
Dovanų Passat geros 
priekinės lempos. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 603 03 310. 
Rokiškis
•  Citroen C3 dalimis. 2005 
m., 1,4 l, dyzelis, 66 kW .  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
•  VW LT dalimis. 1999 m., 
2,5 l, TDI, 75 kW .  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
•  VW Passat dalimis. 2003 
m., 1,9 l, TDI, 96 kW .  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
•  VW Passat dalimis. 1998 
m., 1,9 l, TDI, 81 kW . 
 Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
•  VW Golf dalimis. 1999 m., 
2,0 l, benzinas, 1,9 l, TDI, 66 
kW, 2 durų .  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
•  Audi 100 C4 dalimis. 
1992 m., 2,0 l, benzinas, 
universalas, Dosh .  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis

•  Opel Vectra dalimis. 2004 
m., 2,2 l, DTI, 92 kW .  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
•  Renault Scenic dalimis . 
Tel. 8 655 65 991. Rokiškis
• BMW 320D E46 dalimis. 2 
l, 110 kW. Tel. 8 627 41 833. 
Rokiškis
• Opel Astra dalimis. 2001 m., 
universalas. Kablį, žibintus, 
vairo kolonėlę ir kitas dalis. 
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• 2000 m. Renault Scenic 
dalimis. Žibintus, ratus su 
geromis padangomis, galinį 
dangtį ir kitas dalis.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
•  Mersedes Benz C220 
dalimis. 2003 m., 2,2 l, CDI, 
105 kW, sedanas .  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
•  Audi B4 dalimis. 2,0 l, 85 
kW, universalas. Tiesiogines 
dujos . Tel. 8 612 48 499. 
Kupiškis
•  Kuro purkštuką tinkantį 
BMW 320 D, 330 D, 530 
D, 730 D, X5. Kodas 
0445110131. Atitinka 
visus parametrus. Analogai 
0445110080, 0445110131, 
0986435084 . Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Ford skardinius ratlankius 
R15 5/108 ir R16 5/108. 
Tinka Volvo, Peugeot. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 641 48 433. 
Rokiškis
•  Ratus R15 112/57. Už visus 
50 Eur . Tel. 8 682 58 004. 
Rokiškis
•  Opel ratlankius R16 5/110 
su vasarinėmis padangomis. 
Plius nauji varžtai . Kaina 
200 Eur. Tel. 8 641 48 433. 
Rokiškis
•  Opel Zafira galinį dangtį . 
Tel. 8 605 80 900. Rokiškis
•  Audi A4 dalimis. 1,9 l, 
81 kW . Tel. 8 682 58 004. 
Rokiškis
• VW Golf 4 dalimis. 1998 
m., sidabrinės spalvos. 
Bamperius, groteles.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas 

Birželio 25 d. Naktį 15
Dieną 29

R,
3-8 m/s

Birželio 26 d. Naktį 16
Dieną 30

PR,
4-9 m/s

Birželio 27 d. Naktį 17
Dieną 31

PR,
3-8 m/s

Birželio 28 d. Naktį 18
Dieną 32

P,
3-8` m/s

Orų prognozė birželio 25 - 28 d.

Seimas: profesinio mokymo įstaigos 
bedarbius turės priimti kas mėnesį

Profesinio mokymo įs-
taigos Užimtumo tarnyboje 
įregistruotų bedarbių priė-
mimą turės organizuoti bent 
kartą per mėnesį.  

Seimas antradienį priėmė 
tokias Profesinio mokymo 
įstatymo pataisas: už balsavo 
122 parlamentarai. 

Pakeitimo iniciatorius 
Ekonomikos komitete dirban-
tis demokratų frakcijos „Var-
dan Lietuvos“ atstovas Lukas 
Savickas  klausimą svarstant 
Socialinių reikalų ir darbo ko-
mitete tvirtino, kad toks įpa-
reigojimas padėtų sklandžiau 
ir greičiau bedarbius įtraukti į 
darbo rinką. 

„Kad kuo greičiau pagau-
tume asmenims, norinčius 
grįžti į darbo rinką“, – teigė L. 
Savickas.  

Tuo metu Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerijos 
Darbo rinkos grupės patarėja 
Vilija Mėlinienė sako, kad pa-
taisos yra  perteklinės. Pasak 
jos, dabar bedarbiai iš Užim-
tumo tarnybos į profesinį mo-
kymą siunčiami pagal poreikį 
bet kuriuo metu: „Mokiniai 
prijungimai prie jau veikian-
čių grupių arba sudaromos 
atskiros naujos“.     

Pasak L. Savicko, Lietuvo-

je 2020 metais buvo 126 tūkst. 
bedarbių – beveik 40 proc. 
daugiau negu 2019 metais, o 
šių metų balandžio 1-ąją dar-
bo neturėjo 168 tūkst. žmonių. 

Švietimo, mokslo ir sporto 
viceministrės Agnės Kuda-
rauskienės duomenimis, dabar 
36 proc. profesinio mokymo 
paslaugų teikėjų yra valstybi-
nės įstaigos, o kitos – priva-
čios.   

BNS inform.

Nuspręsta didinti šauktinių, kariūnų 
skaičių, civilinį personalą

Birželio 21 d. LR Sei-
mas priėmė Krašto apsau-
gos ministerijos inicijuotas 
įstatymo pataisas, kurios 
leis didinti krašto apsaugos 
sistemos personalo skaičių. 
Sudaromos galimybės pa-
šaukti į nuolatinę privalo-
mąją pradinę karo tarny-
bą daugiau karių, taip pat 
Karo akademijos kariūnų 
ir Lietuvos kariuomenės 
civilių darbuotojų. 

„Šie sprendimai leis 
lanksčiai planuoti ir užtikrin-
ti karinių vienetų komplek-
tavimą. Be to, jie yra būtini 
atsižvelgiant į augančius ka-
riuomenės poreikius, įskai-
tant didėjantį jaunesniųjų 
karininkų poreikį, dėl kurio 
didinamas Karo akademijos 
kariūnų skaičius“, – teigia 
krašto apsaugos ministras 
Arvydas Anušauskas. 

Augantis personalo 
poreikis

Padidinus pašaukiamų į 
nuolatinę privalomąją pra-
dinę karo tarnybą karių 
skaičiaus ribas nuo 3400 iki 
4400, būtų pasiektas reikia-
mas Lietuvos kariuomenės 
dalinių užpildymas persona-
lu, užtikrinant pakankamą, 
nepertraukiamą, savalaikį 
vienetų komplektavimą ir 
kovinį rengimą. Šiuo metu 
šaukiamų jaunuolių skaičius 
siekia 3800–4000. 

Atsižvelgus į Lietuvos 
kariuomenės rezervo porei-
kį, didinamas ir ribinis kie-
kvienais metais į pratybas ir 
mokymus pašaukiamų akty-
viojo kariuomenės personalo 
rezervo karių skaičius – nuo 
2 500 iki 5 000. Iki šiol šis 
skaičius siekė nuo 1 500 iki 
4 000. 

Nustačius didesnį maksi-
malų leistiną ribinį kariūnų 
skaičių nuo 320 iki 440, kas-
met į Generolo Jono Žemai-
čio Lietuvos karo akademiją 
bus galima priimti iki 110 

kariūnų ir taip nuosekliai 
didinant karininkų skaičių, 
užtikrinti krašto apsaugos 
sistemai reikalingą karinin-
kų poreikį. 

Taip pat didinamas Lietu-
vos kariuomenės darbuotojų, 
dirbančių pagal darbo su-
tartis, skaičius nuo 1800 iki 
2050. Tai daroma atsižvel-
giant į didėjantį kariuome-
nės civilinio personalo po-
reikį medicininės priežiūros, 
maitinimo, sandėlių, infras-
truktūros priežiūros, aprūpi-
nimo ir kitoms aptarnavimo 
paslaugoms teikti. Planuoja-
ma, kad 2023 m. bus pasta-
tyti trys kariniai miesteliai 
Šiauliuose, Vilniaus rajone ir 
Šilalės rajone, o vien šių ka-
rinių vienetų infrastruktūros 
priežiūrai papildomai reikės 
apie 150 darbuotojų, dirban-
čių pagal darbo sutartis.

BNS inform. 
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Sėdi vaikinas su mergina 
naktį ant ežero kranto. Staiga 
vaikinas sako merginai:

- Gal susituokim?
- Žinoma, - nudžiunga 

mergina.
Vaikinas ilgą laiką tyli. 

Mergina jo ir klausia:
- Ko tyli?
- Jau ir taip per daug 

prisišnekėjau, - atsako 
išbalęs vaikinas.

***
Vyras su žmona ir uošve 

išvyko atostogų į Šventąją 
žemę. Per atostogas uošvė 
mirė. Laidojimo biuro 
darbuotojas jiems sako:

- Galime ją parsiųsti namo 
už 5000 dolerių arba galime 
ją palaidoti čia, Šventojoje 
žemėje, už 150 dolerių.

Vyras pagalvojo ir paprašė 
uošvę parsiųsti namo.

- Kodėl norite savo 
uošvę parsiųsti namo už 
5000 dolerių, jei galite ją 
čia palaidoti vos už 150? 
- stebisi laidojimo biuro 
darbuojas.

- Prieš 2000 metų čia mirė 
vyras. Jis buvo čia palaidotas 
ir po trijų dienų prisikėlė. 
Negaliu taip rizikuoti, - 
atsakė vyras.

***
Eina ežys per mišką 

ir stebisi: viskas aplink 
išlaužyta, išvartyta, 
ištrypta. Miškas nusiaubtas. 
Nusistebėjo ir eina toliau. 
Žiūri - lapė skruzdėlyne 
guli: visa mėlynėm nusėta, 
sumušta, suraišiota, skuduras 
burnoje... Pribėga ežys prie 
lapės, atriša, ištraukia iš 
burnos skudurą ir klausia:

- Lape, kas čia miške 
darosi? Kodėl viskas 
išlaužyta, išvartyta, ištrypta? 
Koks niekšas su tavim taip 
negražiai pasielgė?

Lapė atsiduso ir sako:
- Ežy, ežy... Koks tu geras, 

kai blaivas.
***
Vienas kunigėlis savo 

parapijiečiams nuolat 
pasakojo apie rojų.

- Kodėl mums niekada 

Leidžiamas antradieniais ir
penktadieniais
Laikraščio tiražas – 3000 egz.
Redakcija už skelbimų, reklamos 
ir užsakomųjų straipsnių turinį 
neatsako
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Spausdina - UAB „Vakarų spaustuvė”

nepasakojate apie pragarą? 
- kartą paklausė šie.

- Nėra jokio tikslo, juk 
pragarą jūs pamatysite 
patys.

***
Važiuoja blondinė 

automobiliu. Ją sustabdo 
kelių policija:

- Labas vakaras. 
Parodykite, prašau, savo 
vairuotojo pažymėjimą.

- Ką?! - pasipiktinus 
šaukia blondinė, - vakar 
atėmėt, o šiandien vėl 
prašot parodyt?!

***
Vyras namuose pro 

duris įlėkęs šaukia:
- Žmonaaa!!! Greičiau 

į lovą!!!
Žmona metė puodus, 

greitai nusirengė ir lovon. 
Vyras plumt į lovą, abiem 
ant galvos kaldrą užmetė.

- Žiūrėk, kokį laikrodį 
nusipirkau, tamsoje 
šviečia.

•  Grikių likutį po sėjos. 
500 kg . Tel. 8 684 02 040. 
Rokiškis

AUGALAI

•  Dėvėtus be defektų batus-
riedučius Heelys. 35 dydis . 
Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 620 38 158. Rokiškis

DRABUŽIAI/AVALYNĖ

pievas Rokiškio r., Juodupės 
sen., Pašilių kaimas . 
Tel. 8 624 68 397. Rokiškis
• Atiduodame nusišienauti 2,5 
ha pievas Jūžintų sen. 
Tel. 8 605 06 205. Rokiškis
• Atiduodu pievą 8 ha 
nusišienavimui Vyžeičių km. 
Tel. 8 686 98 456. Rokiškis
•  Dovanoju miegamojo lovą 
160x200 cm su patalynės 
dėže. Išsivežti patiems . 
Tel. 8 678 35 344. Rokiškis
•  Atiduodu nusišienauti 
pievas Rokiškio kaimiškoji 
seniūnija, Sniegių km. ir 

Čeičių km . 
Tel. 8 678 81 317. Rokiškis
•  Atiduodu nusišienauti 3 ha 
pievą Pužonių kaime . 
Tel. 8 618 65 078. Rokiškis

•  Dovanoju įvairią dėvėtą 
švarią patalynę: pagalves, 
apklotus, užvalkalus ir kt.   . 
Tel. 8 687 19 594. Rokiškis
•  Atiduodu nusišienauti 
pievas Jūžintų sen. Beičių 
km. ir Panemunėlio sen. 
Miesteliškio km . 
Tel. 8 619 50 036. Rokiškis
•  Atiduodu molinį tvartą 
nusigriovimui Kazliškyje . 
Tel. 8 618 13 059. Rokiškis
•  Dovanojame nusišienauti 

DOVANOJA

•  2022 m. pavasarinį miško 
ir pievų medų. 5 Eur/kg 
Galiu pristatyti į namus 
Rokiškyje, Juodupėje, 
Bajoruose, Kavoliškyje . 
Tel. 8 689 21 161. Rokiškis
•  Braškes. Namų ūkis, 
nedideliais kiekiais. 
Greviškių k., Kamajų sen., 
(kelyje Kamajai - Salos, iki 
Salų likus 3 km.) 5 Eur/kg . 
Tel. 8 611 68 512. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI


